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Ce va fi nou în garderoba sportivilor? j
Nu știu dacă ați observat dumneavoastră cum s-au prezentat îmbrăcate — în ultimele meciuri — echipele de fotbal Steaua, 

Rapid și Dinamo ? Poate că, furați de faze, n-ați fost atenți. 
Tricourile pe care le purtau erau lucrate într-o contextură nouă, 
cu un amestec de fire selecționate. Parcă vă aud : ,,D-aia jucau 
cum jucau ?“ Să lăsăm micile pasiuni ! Barem acum după frumosul meci susținut cu reprezentativa Portugaliei...

Voiam să spunem că aceste formații bucureștene aveau ceva 
-Jțu în garderoba lor. Modelele experimentate au început să fie lucrate pe scară industrială și, în curînd, iubitorii de sport vor 

Tjy'^oa cumpăra asemenea tricouri moderne și trainice executate Un culori și desene variate. Un amănunt: specialiștii în acest do
meniu susțin că noile modele rezistă impecabil și ...în careul de 
ML6 metri. Poți trage de ele cît vrei: nu se rup ! Se întind doar... Tot ei spuneau că au mai experimentat anul acesta 54 de noi mo
ntele de tricouri pentru voleibaliști și handbaliști, costume de baie 
Și gimnastică, dresuri de lupte etc. Unele dintre ele au și intrat 
pn producția de serie. Costumele de gimnastică, bunăoară, le lu
crează „Someșul" — Cluj. iar tricourile le va livra Fabrica de confecții și tricotaje București.

Sectorul pielărie și încălțăminte (din cadrul Serviciului de ma
teriale și echipament sportiv al UCFS) are și el noutăți : 40 de 
modele noi de ghete și pantofi pentru atletism, fotbal, lupte, ca- tnotaj ș.a. Performanța cere performanță ! Pantofii de atletism cu 
Cuie vor avea (prin grija colectivului de la I.P.M. Sport — Reghin} 
0 linie frumoasă, modernă. Fețele vor fi confecționate din piele 
•fină, iar tălpile din duroflex (extrem de rezistente la uzură și foarte 

^flexibile). Interesante sînt și noile modele de ghete ale luptătorilor : 
■talpă translucidă care asigură o rezistență și o „priză“ mare la 
jțaltea.

Cred căi dacă ar fi să vorbim despre tot ce e nou în garderoba 
, ^"'prtivilor, nu ne-ar ajunge o pagină de ziar. Lăsăm, așadar, pen- 

altă dată viitorii bocanci de turism, de schi — tip Postăvarul, 
Borșa, Păltiniș și Slalom — prevăzuți cu închizătoare metalice în 
loc de șireturi și avînd carîmbul întărit cu talpă pentru a proteja 
"gleznele și a fixa mai bine bocancul de schi etc. și revenim la 
fotbal. La sugestia multor jucători și antrenori, I.P.M. Sport — 
Tteghin a produs prima „serie" de pantofi de fotbal. In momentul 
,de față, cîteva echipe îi experimentează pe terenuri de zgură și 
gazon, pe timp frumos, ploaie sau zăpadă. Nu știm cum vor fi 
primiți acești pantofi de fotbal (juniorii sînt sigur că se vor bucura), dar felul în care au fost lucrați (crampoanele sînt turnate 
In talpă, nu aplicate) greutatea lor redusă și ușurința la purtat. 
Jie fac să credem că mulți dintre fotbaliști își vor completa garderoba sportivă cu noul model. Și fiindcă tot sîntem la fotbal : 
duminică, Rapid și U.T.A; vor juca cu o minge de un model nou 
(experimental). Camera este „turnată"^ confecționată din cauciuc 
natural, iar ventilul (tot pe sistem de „seringă") permite umflarea 
mingii direct de la furtunul de aer. Adică... fără seringă.

Cîteva cuvinte despre ce este nou în sectorul „lemn-metal". 
Schiurilor le-a fost îmbunătățită calitatea prin utilizarea lemnu
lui de frasin selecționat șl a foilor de mase plastice pentru pro
tecție. Viitoarele sulițe vor avea structura lamelată. Pentru disco
boli — în urma prototipului executat de Institutul de cercetări 
forestiere — C.I.L. Reghin a trecut la experimentarea unui nou 

. \ip de disc (lemn masiv a fost înlocuit cu furnire încleiate). Nou- 
rfți putem oferi și popicarilor : noile modele de popice vor avea 
'bandaje din plastic, pentru evitarea uzurii lemnului.

Ne oprim aici. După cum vedeți, garderoba sportivilor urmează
să se îmbogățească cu multe lucruri noi, frumoase. Să sperăm că pro- I 
misiunile făcute de cei ce le vor produce se vor confirma și in ■ 
jwcaltlalea produselor.

Pentru bucureșteni, punctul 
de atracție al săptămînii spor
tive îl constituie de data acea
sta meciurile de baschet din 
sala Floreasca. Sezonul inter
național e în toi și, firesc, a- 
ceastă adevărată avanpremie
ră balcanică stîrnește un mare 
interes. Iată cîteva loturi care 
vor evolua: ROMÂNIA tine
ret — Iecheli, Diaconescu, Po
pescu, Savu, Predulea, Țedula, 
Tudoși, Tarău, Czmor, Pușcașu, 
Ionescu, Dikai, Bîrsan; DINA
MO București — Albu, Spiri
don, Novac, Visner, Giurgiu, 
Dragomirescu, Cernea, Viciu, 
Negoiță, Kiss, Antonescu, lo- 
neci, Scorțescu; ZADAR (Iugo
slavia) — Djerdjia, M. Marce- 
lici, Stipcevici, Valcici, Jelicî, 
Anici, B. Marcelioi, Ciubrici, 
Koșta, Komazici, Ciosici, Ostar-
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cevici. Echipa Greciei nu și-a 
anunțat încă componența exac
tă, diar se știe că din ea nu 
vor lipsi cunoscuții Trontzos 
și Amerikanos. Formația Româ
niei va fi definitivată după 
meciurile Dinamo — Zadar și 
România tineret — Grecia. Pro
babil că celor de la tineret 
(mai puțin Czmor, Predulea, 
Tudoși și Dikai) li se vor a- 
dăuga Albu, Novac, Spiridon, 
Visner și Demian. Despre uti
litatea acestor meciuri pentru 
verificarea potențialului de 
care dispune baschetul nostru 
masculin, ca și despre valoa
rea adversarilor, nici nu mai 
este nevoie să amintim.

Pînă la ora închiderii ediției 
a sosit unul dintre arbitrii 
meciului Dinamo — Zadar din 
C.C.E., și anume Kassay (Un
garia).

Dinamoviștii au o misiune 
dificilă în fața campioanei Iu
goslaviei, dar sperăm că ei se 
vor mobiliza la maximum pen
tru acumularea unui avantaj 
decisiv.

în campionatul categoriei A

depășit, 
ajungînd pînă 

al unei competiții 
„Cupa orașelor tîr-

Rcîntîlnire cu prima categorie 
1 țării după o întrerupere de a- 
proximativ 3 săptămîni, timp în 
care „ll“-le nostru reprezentativ 
a întrecut, fără drept de apel, 
echipa lui Eusebio, iar una din 
formațiile noastre de club—Stea
gul roșu — a depășit, într-un 
fel, un record, 
în... turul 3 
europene — 
guri*.

In această 
tantă pentru 
vor disputa astăzi și mîine par
tidele celei de a 13-a etape, care

ambianță reconfor- 
fotbalul nostru so

dis-Ataa constănjean la poaita echipei Dinamo. Fază din meciul Dinamo București — Farul, 
putat in campionatul trecut

Vineri, la Dinamo, în primele 
probe ale întîlnirii de scrimă 
România — Polonia (tineret), 
pe planșă s-au prezentat con- 
curenții înscriși în probele in
dividuale de spadă și floretă 
băieți. La spadă, după un tur
neu preliminar (trei serii a 
cite 7 concurenți), s-au cali
ficat în semifinale 9 trăgători 
români și 3 polonezi. Singura 
surpriză a fost eliminarea u- 
nuia dintre favoriții probei — 
Gh. Crislof... în prima semi
finală, cel mai frumos a evo
luat N. Istrate, care, cu patru 
victorii, a terminat în frunte. 
Bine s-au comportat și Cioco- 
deică, Rusu și Prujinschi, toți 
cu cite 3 victorii. Din această 
semifinală au „căzut” polone
zii M. Rutkowski și Bijok. în 
semifinala a doua, R. Rutkow
ski a totalizat 4 victorii și s-a 
calificat în turneul 
turi de el au mers 
te reprezentanții 
Istrate, A. Pongraț 
cite 3 victorii) și

final. Ală- 
mai depar 
noștri Al.
(ambii cu 

I. Sepeșiu

Cehoslovacia—U.R.S.S

Aseară, pe stadionul de iarnă 
din Praga, reprezentativa de ho
chei pe gheafă a Cehoslovaciei 
a dispus pentru a doua oară de 
cea a U.R.S.S. cu scorul de 4—2 
(2—O ; 1—2 ; 1—0). Gazdele ob
ținuseră victoria și în primul 
meci, cu scorul de 3—2.

programează o serie de meciuri 
așteptate cu viu interes.

Fruntașele clasamentului. Ra
pid și Petrolul, susțin jocuri 
„acasă" în compania unor for
mații tot din primul pluton: 
U.T.A. și, respectiv, Știința Cluj. 
Firește, calculul hîrtiei este de 
partea echipelor gazdă, dar forma 
manifestată în momentul de față 
de cele două echipe provinciale 
„cîntărește" și ea ceva în balanță. 
In privința formațiilor pe care le 
vor alinia echipele de mai sus, 
se pare că la feroviarii bucureș
teni vom urmări un jucător dou. 
l’e juniorul Adrian l’opescu, pe 

(2 v). 
spadă 
gători 
nez.

în proba de floretă
desfășurată concomitent a avut 
loc inițial un tur de calificare 
(patru serii a cîte 5 concu- 
renți). Principalii noștri tră 
gători s-au comportat bine, 7 
din ei trecînd mai departe în 
semifinale împreună cu 5 dintre 
trăgătorii polonezi. Semifinala I 
a dat cîștig de cauză concu 
renților români Costescu șl 
Weissbock (cu 4 v), urmați de 
polonezii Oprzondek (3 v) și 
Filipkowski (2 v). în semifi 
nala a doua — pe primul loc 
tot doi floretiști români: Filip 
și Țiu (4 v). Pentru finală s-au 
mai calificat Habală (3 v) și 
polonezul Kaczmarzek (2 v), 
ultimul după un baraj (5—3) 
cu compatriotul său Koczie- TIBERIU STAMA

și mîine

care antrenorii Valentin Stănesca 
și Victor Stăncidcscu îl vor în
cerca pe postul de aripi dreaptă. 
Așadar, un debutant la Rapid, dar 
și o... reapariție, în persoana lui 
Jamaischi care va face pereche, 
la „mijloc", cu micul Dinu.

Un singur semn de întrebare 
la petroliști: Badea, care acuză 
o ușoară durere la un genunchi 
în urma unei lovituri primite în 
timpul jocului cu Portugalia, 
înaintașul ploieștean a luat parte 
la jocul-școală susținut în compa
nia formației de juniori, dar

(Continuare în pag. a 5-a)
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kowski. Deci 
probă turneul 
în majoritate trăgători românit
5 față de 3 polonezi.

In finala de spadă, trăgătorul 
nostru Ion Sepeșiu, care a avut 
o puternică revenire, a ocupat 
locul I, după un meci de baraj 
(5—1) cu alt reprezentant al țării 
noastre, Anton Pongraț. Clasa
ment : 1. I. SEPESIU (Româniaj
6 v.d.b. ; 2. A. Pongraț (România)
6 v.d.b. ; 3. Al. Prujinschi (Româ
nia) 4. v. ; 4. R. Rutkowski (Po
lonia) 3 v (29) ; 5. FI. Rusu (Româ
nia) 3 v (30—25) ; 6. N. istrate
(România) 3 v (30—24) ; 7. Al. is
trate (România) 2 v ; 8. S. Cio- 
codeică (România) 1 v.

La floretă băieți— a doua vic
torie românească. Realizator : Mi
hai Tiu, după baraj cu Petru Ha
bală (5—2). Clasament : 1. M. ȚIU 
(România) 5 v.d.b. ; 2. P. Habală 
(România) 5 v.d.b. ; 3. Oprzondek 
(Polonia) 4 v (21) ; 4. Kaczmarzek 
(Polonia) 4 v (23) ;

‘ 4 V (24)
3 v ; “

2 v. ;
v.

5. Costescu 
; 6. Filip

Weissbock 
Filipkowski

(România) 
(România) 
(România) 
(Polonia) 1

7.
8.

Unul dintre cele mai spec
taculoase asalturi din semi
finale. Pe planșă: spadasinul 
țării noastre Ion Sepeșiu — 
stingă— și polonezul Marek 
Rutkowski.

1’oto: T. RO1BU

*PȚ!|A! ITĂȚ! Hui UHUl IMI I
SPORTIVI ROMANI LA 
CAMPIONATELE INTERNA
TIONALE DE TENIS DE 
MASĂ ALE SCANDINAVIEl

Astăzi urmează să plece la 
Stockholm un lot de jucă
toare și jucători de tenis de 
masă care vor lua parte la 
campionatele Internaționale 
ale Scandinavlel din zilele de 
30 noiembrie șl 3 decembrie. 
Vor face deplasarea Maria 
Alexandru, Ella Constanti- 
nescu, Eleonora Mihalca, Do
rin Giurgiucă și Adalbert Rett.

SPASSKI - VIITORUL AD
VERSAR AL LUI PETRO
SIAN.

Continuîndu-șl Impresionan
tul finiș din meciul cu Mihall 
Tal,- marele maestru Boris 
Spasski a cîștigat șl cea de 
a 11-a partidă a meciului, pe
cetluind scorul la 7—4.

In felul acesta Spasski de
vine șalangerul Iul Tigran 
Petrosian în meciul de 24 de 
partide pentru titlul de cam
pion mondial de șah. Intîlnl- 
rea va avea loc anul viitor.

SCHIMB DE EXPERIENȚA 
ÎN PROBLEMELE MUNCII 
DE SELECȚIE

Joi dimineața a avut loc în 
Capitală un interesant coloc
viu în problemele muncii de 
selecție. Au participat repre
zentanți ai Școlilor sportive 
de elevi nr. 1, 2 și 3 (recent 
înființată) precum și al 
Liceului nr. 35 cu program 
special de educație fizică.



£a 1 decembrie

începe

CJparlacfiiada

Așadar, miercuri 1 decembrie, în întreaga (ară, se va deschide ediția 1965/1966 a Spartachiadei de iarnă a tineretului, 
competiție de masă care oferă iubitorilor sportului posibilitatea de a participa la un bogat program competițional organizat la 
10 ramuri sportive: SCHI, PATINAJ, SĂNIUȚE, GIMNASTICĂ, TIR, ȘAH, TENIS DE MASĂ, ORIENTARE TURISTICĂ, 
TR1NTĂ și HALTERE. Prima etapă — pe asociații sportive — se va desfășura pînă la 10 februarie 1966. Deci, peste 70 de 
zile de concurs. Aceasta nu înseamnă însă că asociațiile sportive pot să înceapă întrecerile în... ianuarie sau să le „îngrămă
dească1* la începutul lui februarie (cum s-a mai întâmplat în unele Incuri cu prilejul întrecerilor din anii trecuți...), ci că, 
avînd sprijinul sindicatelor, organizațiilor U.T.C. și al consiliilor asociațiilor de la orașe și sate au datoria să pornească la 
treabă chiar din prima zi, să organizeze competiții de-a lungul întregii perioade pentru a angrena mase tot mai largi de oameni 
ai muncii, întregul tineret, în desfășurarea întrecerilor. Pentru a constata ritmul pregătirilor, modul cum se asigură baza 
materială a competițiilor primei etape a Spartachiadei de iarnă a tineretului, popularizarea întrecerilor și organizarea 
pregătirii participanților, redactorii și corespondenții ziarului nostru s-au deplasat în numeroase asociații sportive din Ca
pitală și din provincie. Cîteva din relatările lor le găsiți în rîndurile care urmează.

de iarnă

ELISABETA POLIHRO- 
JJIADE VA FACE... PRIMA 

MUTARE

ta asociația sportivă Quadrat 
pregătirile sînt încheiate : au 
fost fixate ramurile sportive la 
care se vor organiza întreceri 
(haltere, tir, gimnastică, șah, 
tenis de masă, orientare turis
tică și — pentru copiii sala- 
riaților — săniuțe), au fost pro
gramate zilele de concurs și 
locurile de desfășurare a com
petițiilor, iar pe listele de în
scriere numărul concurenților 
crește cu fiecare zi. Cei 22 de 
instructori sportivi voluntari, 
Împreună cu cei 3 antrenori ai 
asociației, se ocupă de pregă
tirea concurenților După ce la 
1 decembrie vor participa la 
deschiderea festivă pe raion, 
sportivii de la Quadrat — așa 
cum ne mărturisea secretarul 
asociației, tov. Octavian Nicu- 
lescu — vor fi prezenți la des
chiderea întrecerilor pe grupe 
sportive. In cadrul primei zile 
de concurs va fi organizat și 
■n simultan la șah, la care a 
ioat Invitată maestra interna
țională Elisabeta Polihroniade. 
Sportivii de aici o așteaptă 
cu nerăbdare să facă prima... 
mutare 1

DE UNDE LUĂM SCHIURI 
$1 PATINE?

Activiștii sportivi de la clu
bul Avîntul al raionului 16 Fe
bruarie au luat din timp mă
ririle necesare pentru buna 
organizare și desfășurare a În
trecerilor actualei ediții a 
Spartachiadei de iarnă. La 1 
decembrie va avea loc la casa 
raională de cultură deschide
rea iestivă. Și cum este vorba 
de o competiție de iarnă, ac
tiviștii sportivi de aici s-au 
glndit să acorde pondere spor
turilor de sezon: schiul și 
patinajul. Dar cind au pornit 
Ai dotarea secțiilor cu schiuri 
fi patine, au constatat că, de 
topt, In magazinele de specia- 
Btaie se găsesc numai schiuri 
de competiție (costisitoare ca... 
preț pentru asociațiile sportive 

din cele două categorii, cîștigă- 
torul va fi desemnat prin calcu
larea timpului obținut (firește, 
toți participanții vor trebui să se 
întreacă pe același parcurs).

T. Aldea din Oarei, I. Valentin 
din Vatra Domei, C. Alexiuc din 
Reșița, Tudor Condruț din Hune
doara și Toma Zachiu din Galați 
ne-au adresat întrebarea: Care
sînt condițiile de organizare a 
întrecerilor de haltere ?

Vîrsta minimă a concurenților 
la întrecerile de haltere este de 
16 ani. Categoriile de greutate: 
56 kg, 60 kg, 67,5 kg, 75 kg, 82,5 
kg, 90 kg și peste 90 kg. Deci, 7

care vor să asigure partic’pan- 
ților — în marea lor majori
tate începători — schiuri pen
tru concursurile primei etape) 
și patine care se vlnd cu... nu
merar. Pentru a alia rezolva
rea acestei situații ne-am de
plasat la I.D.M.S.

Aici, tov. M. Popovici. mer
ceolog principal, ne-a informat 
că în aceste zile se pun în vîn- 
zare trei modele de schiuri: 
.Turist", care costă între 104 
și 176 lei, .Super" — 255—311 
lei și .Campion" — 340—415 
lei. Schiuri tip .populat" nu 
se mai confecționează întrucit 
calitatea lor nu satisfăcea nici 
pe departe cerințele. Ele au 
fost înlocuite cu tipul .Turist" 
care ca preț este ceva mai... 
convenabil. Pentru patine insă 
se cere aprobarea federației 
pentru a putea fi cumpărate 
pe virament. Adică să vină 
toate asociațiile sportive (la 
coadă, ca la bilete de... iotbal) 
pentru aprobări. Cam dificil și 
cu schiurile și cu patinele... 
Așteptăm măsuri urgente și- 
concrete.

PREGĂTIRI FEBRILE

Asociația sportivă Rulmentul 
Bîrlad face intense pregătiri 
pentru deschiderea intrecerilor. 
în vestiarele stadionului din 
localitate au fost amenajate 
locuri de întrecere pentru con- 
curenții care își vor disputa 
întâietatea la haltere, lupte și 
tenis de masă. Pentru ca ama
torii de sport să-și treacă în 
același tâmp și normele Insig
nei de polisportiv s-a instituit 
.Cupa Rulmentul", care va fi 
cucerită de secția de producție 
care va număra cei mai mulți 
tineri participanți. Corespon
dentul nostru ne-a informat și 
despre faptul că pe listele de 
înscriere Ia diferite ramuri 
sportive figurează un mare nu
măr de tineri și tinere.

ÎNTRECERE INTRE 
INSTRUCTORII SPORTIVI 

VOLUNTARI

Secretarul asociației sportive 
Clujeana din orașul Cluj ne-a

făcut cunoscută o interesantă 
inițiativă: cu prilejul Sparta
chiadei de iarnă se va orga
niza o întrecere între cei 37 
de instructori sportivi voluntari 
ai asociației. Cele trei obiec
tive sînt : 1. Mobilizarea con
curenților la startul întrece
rilor ; 2. Trecerea normelor
Insignei de polisportiv cu pri
lejul participării la competițiile 
Spartachiadei de iarnă a tine
retului ; 3. Obținerea unor re
zultate tehnice cit mai va
loroase.

Sîntem convinși că această 
inițiativă va contribui la mă
rirea numărului de participanți 
la Spartachiadă și la creșterea 
nivelului tehnic al întrecerilor. 
Așteptăm să consemnăm recor
durile înregistrate de Sportivii 
asociației Clujeana I

GATA PENTRU START !
Sportivii din comuna Luica 

— raionul Oltenița — sînt de 
pe acum gata pentru start. In 
așteptarea zilei de 1 decem
brie ei iac antrenamente In
tense. Consiliul asociației spor
tive a cumpărat de curînd ma
teriale și echipament sportiv 
(saltele pentru trinlă, masă de 
tenis, mese de șah etc.), ast
fel că participanții la Sparta
chiadă se vor bucura de con
diții dintre cele mai bune pen
tru concurs. Sala pregătită spe
cial îi așteaptă...

UNUL DIN OBIECTIVE : 
DEPISTAREA ELEMENTE

LOR TALENTATE

Comisia de organizare a 
Spartachiadei de iarnă din ora
șul Mediaș și-a propus, printre 
altele, să folosească această 
mare competiție de masă și 
pentru depistarea celor mai ta
lentate elemente tinere care să 
fie îndreptate spre secțiile de 
performanță. Pentru aceasta au 
fost repartizate pentru fiecare 
asociație sportivă cadre teh
nice și au fost luate măsuri 
pentru amenajarea unei pîrtii 
de schi și a unui mare număr 
de patinoare.

O întrecere de 
TRADIȚIE

Pentru asociația sportivă Si
rena din Capitală, Spartachiada 
de iarnă constituie o competi
ție tradițională. Mulți tineri au 
făcut... cunoștință cu sportul 

participînd la întrecerile aces
tei populare competiții. Pentru 
anul acesta sînt prevăzute con- 
cnrsnri la haltere (confecțio
nate chiar de către partici
pant, gimnastică, tenis de 
masă și șah. Dar (există, după 
cum vedeți, și un dar), pînă acum 
.pulsul" este cam slab. Popu
larizarea este palidă, nu s-au 
făcut inscriati, iar consiliul 
asociației sportive (președinte
I. Matei) nu și-a făcut încă un 
plan de măsuri. Cînd se vor 
așterne serios la treabă acti
viștii sportivi de la Sirena ?

SE AȘTEAPTĂ... 
PRIMĂVARA ?

Unor asociații sportive din 
orașul Reșița (Gloria — pre
ședinte Filaret Căruntu, Pro
gresul — președinte Mihai 
Matei, Muncitorul Anina — 
președinte R. Dionisieț Gloria 
TîrnoVa — președinte Ion Du
mitrescu), care nu dovedesc 
nici o preocupare, pentru or
ganizarea apropiatelor întreceri 
ale Spartachiadei de iarnă, le 
adresăm următoarea întrebare : 
Ce așteptați, tovarăși ? Să vină 
primăvara pentru a organiza 
întrecerile acestei competiții 
de... iarnă ? N-ar fi mai bine 
oare să fuați_ exemplul asocia
ției sportive 'Muncitorul Reșița, 
in care totul este gata pentru 
Începerea competițiilor ?

CU O SINGURĂ FLOARE...
Consiliul raional UCFS 

Oradea a inițiat măsuri me
nite să ducă la impulsionarea 
activității din cadrul Sparta
chiadei de iarnă. 30 de pro
fesori de educație fizică, an
trenori și instructori vor spri
jini munca asociațiilor spor
tive sătești, iar numeroase 
echipe model vor face demons
trații cu prilejul deschiderii 
festive a întrecerilor. Dar în 
celelalte raioane ale regiunii 
Crișana ? Este foarte dificil de 
răspuns.- pozitiv, deoarece la 
Beiuș, Salonta, Șimleu, Gura- 
honț, Ineu, Marghita, Aleșd și 
Criș a fost lăsat totul pentru 
sfîrșitul lunii noiembrie și — 
probabil — că se va proceda 
la o nouă amînare pentru... 
decembrie. Se impune inter
venția urgentă a Consiliului 
regional UCFS Crișana pentru 
a .dezmorți" situația. Și în ra
ioanele regiunii Crișana — ca 
pietutindeni — întrecerile ac
tualei ediții a Spartachiadei de

iarnă trebuie să înceapă la 
1 decembrie și — mai ales — 
să fie organizate fără întreru
pere, în toate asociațiile spor
tive, pînă la 10 februarie.

ATENTIE SPORTURILOR 
SPECIFICE SEZONULUI

La Timișoara se acordă o 
atenție deosebită organizării 
întrecerilor la sporturile spe
cifice sezonului de iarnă : schi 
și patinaj. La întrebarea adre
sată secretarului C.S.O. Timi
șoara, Ion Oargă, am primit 
următorul răspuns: „S-au luat 
măsuri pentru amenajarea a 6 
patinoare naturale (la Con
structorul, Teba, Industria 
linii, liceul nr. 10, C.F.R. și la 
stadionul Progresul) și pentru 
inițierea unui centru de schi 
la Pădurea Verde. De aseme
nea, toate sălile au fost pre
gătite pentru a putea găzdui în 
bune condițiuni întrecerile de

CITITORII
REDACȚIA

a;

T. Călinoiu din Brașov, El. Ta
ma? din Arad, C. Onoiu din Iași, 
V. Dumitrescu din Constanța și 
Alice Ionescu din București ne-au 
cerut să răspundem la întreba
rea : Cum se organizează între
cerile de patinaj din cadrul ac
tualei ediții a Spartachiadei de 
iarnă ?

Concursurile de patinaj vor fi 
organizate (separat pentru. băieți 
și separat pentru fete) pentru 
următoarele categorii de vîrstă :

13—14 ani : băieți — 300 m, fete
— 200 m.

15—16 ani: băieți — 500 m, fete
— 300 m.

de la 17 ani : băieți — 500 m, 
fete — 500 m.

Locul de concurs va fi ales în 
raport cu condițiile locale (pati
noare, lacuri sau rîuri înghețate), 
traseele pu.tînd fi în circuit sau 
în linie dreaptă. La amenajarea 
acestor patinoare se va controla, 
în mod obligatoriu, grosimea 
gheții. Cîștigătorii concursurilor 
vor fi desemnați prin cronome- 
trare.

Mai mulți cititori ne-au solici
tat detalii cu privire la organi
zarea întrecerilor de săniuțe. La 
această probă, concursurile se 
vor organiza cu săniuțe de o per
soană și de două persoane. La 
alegerea locurilor de concurs se 
va avea în vedere ca înclinația 
pantelor să nu constituie un pe
ricol de accidentare. La fiecare 

trintă, haltere, șah, gimnastică, 
tenis de masă etc. 24 de pro
fesori de educație fizică vor 
sta Ia dispoziția participanților 
pentru a-i ajuta în pregătire*

★

După cum reiese din rai
dul întreprins de redactorii 
și corespondenții noștri, în 
numeroase asociații sportive 
există un interes deosebit 
pentru organizarea întrece
rilor Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Mai sînt însă, 
din păcate, organe și orga
nizații sportive care se lasă 
pe tînjeală. Consiliile regio
nale UCFS vor trebui să ia 
de urgență măsuri pentru 
impulsionarea muncii, astfel 
ca-ln toate asociațiile spor
tive de la orașe și sate 
marea competiție a „sezo
nului sportiv alb" să «o 
bucure de condiții optime* ^

ÎNTREABĂ, 
RĂSPUNDE
categorii. Cîntărirea concurenți
lor se face cu o oră înaintea 
concursului și va fi valabilă pen
tru toată durata întrecerii din 
etapa respectivă.

în asociațiile sportive care nu 
au haltere cu discuri mohile, în
trecerile se vor desfășura după 
sistemul „cine ridică haltera de 
mai multe ori“. Se consideră în
vingător tînărul care a reușit să 
realizeze numărul cel mai mare 
de ridicări la categoria respec
tivă. Dacă doi concurenți sînt la 
egalitate, cîștigă cel care la cîn- 
tarul oficial a fost mai ușor. 
Dacă egalitatea persistă, învingă; • 
tor este declarat concurentul cel 
mai tînăr.

Procedeul de ridicare este sti
lul „aruncat” și se compune din 
două mișcări : aducerea halterei 
la piept și aruncatul de la piept. 
La punerea halterei Ia piept, pi
cioarele trebuie să fie așezate la 
lățimea umerilor, iar vîrfurile pi
cioarelor să fie sub bara halterei. 
Se îndoaie picioarele din articu
lația genunchilor și se prinde 
bara la lățimea umerilor, corpul 
fiind puțin aplecat peste bară. 
Se îndreaptă încet picioarele 
(brațele rămîn întinse), se ridică 
haltera și, accelerînd mișcarea, se 
ridică haltera pînă la nivejpl. 
pieptului. Pentru aruncarea de. 
piept se păstrează picioarele tot 
la lățimea umerilor, corpul drept,
pieptul ridicat, capul ușor aplecat 
înapoi. Se îndoaie puțin genun
chii (avînd grijă să se păstreze 
corpul drept), se întind brusc 
picioarele și se aruncă haltera cu 
putere.

Incepînd de la etapa pe asocia
ție. și pînă la etapa raională, în 
cazul cînd nu există haltere, pot 
fi înlocuite cu greutăți de dife
rite mărimi aranjate în sistemul 
halterelor. De exemplu, se ia o 
bară de fier rotundă, la capetele 
căreia se atîrnă greutăți. Siste
mul de confecționare a halterelor 
este lăsat la libera alegere a or
ganizatorilor.

Pagină realizată de C. ALEXE, H. NAUM, T. STAMA, 
TR. IOANIȚESCU și corespondenții ELIADE SOLOMON- 
Bîrlad, M. VOICU-OItenița, Z. RIȘNOVEANU-Mediaș, ILIE 
GHIȘA și IOSIF BOITOȘ-Oradea, P. ARCAN-Tiniișoara.
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_ Să se muncească mai mult
0—' ■* J

și mai organizat
întrebări de... încuietoaretu aceste două concursuri, desfășurate la interval 

o săptămînă, gimnaștii noștri fruntași au încheiat 
ivitatea competițională internațională din acest an, 
aînd ca la Cluj, în zilele de 4—5 decembrie, o dată 
desemnarea campionilor republicani individuali, să 
încheie și activitatea internă. Ultimele confruntări 
îrnaționale ne-au oferit posibilitatea unei verificări, 
a comparație, a interpretării exercițijlor impuse, a 
diului de pregătire și a nivelului atins la cele liber 
se.
duncind mai intens în ultimul timp la antrenamente 
mobilizîndu-se mai bine în concursuri, băieții noștri 
cucerit patru titluri la cea de a VIII-a ediție a „in- 

naționalelor", victoria pe echipe și la individual 
npus în concursul cu Franța. Rezultatele bune obfi- 
te trebuie să le dea sportivilor și antrenorilor o 
redere sporită, să-i mobilizeze la o muncă și mai 
sținută. Din observațiile făcute în concursurile 
intite se pot extrage unele învățăminte importante 
îtru orientarea pregătirii viitoare.
Xstfel, la exercițiile impuse sînt necesare învățarea 
taliilor noi de interpretare la sol, îmbunătățirea 

‘Ulii la paralele și lucrul continuu pentru mărirea 
prAudinii mișcărilor la toate aparatele.
ia exercițiile liber alese se impune, în primul rînd, 
icarea valorii acestora, prin introducerea unor com- 
îatii originale și a unor coborîri mai dificile, mai 
■s la paralele și la bară. La aceste aparate gimnaștii 
ncezi ne-au fost net superiori. ,Solul' și săriturile 
reliefat lipsurile unor gimnaști în ceea ce privește 

eza de execuție și detenta, fapt pentru care saltu- 
e și, respectiv, zborurile au fost destul de joase, 
nuta slabă la unele aparate, lucru constatat mai cu 
amă Iă" Cadar și la Silaghi, cer o preocupare spo- 
ă în acest sens, atît din partea gimnaștilor cît și 
antrenorilor. De asemenea, progresul tehnic este 

nditionat de ridicarea nivelului pregătirii fizice și 
mod deosebit de dezvoltarea detentei, a forței și 

vitezei la gimnaștii noștri.
Dintre sportivii care au participat la aceste com- 
tiții apreciem în mod deosebit pe Gh. Tohăneanu 
re a concurat cu maturitate și cu stăpînire de sine. 
;periența acumulată, seriozitatea și conștiinciozitatea 
ătate în pregătirea din ultimul timp și-au spus 
vînlul. Anton Cadar, reintrat în activitatea competi- 
inală după accidentul suferit, a „mers" în general 
ulțumitor, dar încă departe de posibilitățile sale. Va 
ebui să muncească foarte mult pentru a recîștiga 

'A pierdut și a se pune la punct, în special la 
ira iixă, atît la exercițiile impuse cît și la cele liber 
ese. Cu excepția săriturilor, evoluția lui Al. Silaghi 
fost mult sub nivelul lui obișnuit. La bară, mai ales, 
Iul în care s-a prezentat la „internaționale" a fost 
snibil, iar la meciul cu Franța și mai și I 
cest aparat trebuie să-i dea serios de gîndit atît lui 
t și antrenorului său. Ștefan Hărgălaș a concurat 
ea timid fată de experiența pe care o are. Tehnica 
r la bara fixă a fost remarcată de specialiștii străini, 
ir el are nevoie de o coborîre mai dificilă pentru 
și pune în valoare exercițiul. La celelalte aparate 
ărgălaș trebuie să îngreuieze combinația, iar la sări-
iri să bată mai... tinerește. Deși ambițios și dîrz, 
h. Condovici a evoluat sub nivelul posibilităților
de la unele aparate. El trebuie să-ș 
națiile liber alese la sol și la inele, 
r la sărituri să-și ridice nivelul de 
egătire. Aurel Gruin, debutînd în 
:hipa țării noastre, a arătat că are 
>sibilităti în special la paralele, dar 
ebuie să lucreze mult pentru a-și 
dica nivelul de pregătire la cele- 
“ aparate și în mod deosebit Ia 
ira.
La -~«ceste concursuri federația 
»astră a introdus sistemul de arbi- 

revizuiască com-
traj închis (numai cu arătarea notei 
finale), promovat pe plan interna
tional de F.I.G. încă de la „Cupa 
Europei" din acest an. Acest sistem 
este mai operativ, dă mai multă in
dependentă arbitrajului și ar trebui 
extins și în arbitrajul nostru intern.

Ca o concluzie generală, se des
prinde faptul că pentru a obține re-
zultate superioare este necesar să 
se muncească mai mult și mai orga-

Ștefan Hargalaș in gigantică la bară
Foto : P. Romoșan

nizat. Pînă la campionatele mondiale 
mai sînt 10 luni, timp în care lipsu
rile arătate pot fi lichidate, punîn- 
du-se accent deosebit pe exercițiile 
liber alese și pe pregătirea fizică.

NICOLAE VIERU
antrenor federal

Era o zi de toamnă. Frig, ceafă, cer 
plumburiu, amenințlnd a ploaie. Toc
mai bine să stai in casă.

— Bine-i, frate I Cameră spațioasă, 
căldură..., lși zise Teofil Popovici, pre
ședintele consiliului raional UCFS 
Aleșd. „Să ies pe un asemenea timp? 
Să merg plnă la asociafia Minerul 
Șuncuiș: Ce au intrat zilele-n sac ? 
Mline, poimline, clnd o fi timpul fru
mos I Și dacă mă duc, parcă pot 
schimba ceva ? Cei de Ia regiune nu 
știu cit de greu se organizează un 
campionat al asociației sau un con
curs pentru Insigna de polisportiv. 
Ei atlta știu : să ceară planuri, ra
poarte, situajii... Și noi, săracii, ne 
spetim muncind. Pe umerii noștri e 
greul. Noi ținem regiunea In spinare. 
Și parcă-i aud: „Nu fii legătura cu 
terenul, tovarășe I* „Nu ajuți asocia
țiile sportive 1“ și cite și mai cite... "

tși frecă mlinile. Se ridică de la 
birou și făcu clțiva pași prin cameră. 
„Plnă la analiza trimestrială mai e. 
Numai de n-ar pica vreun control, că 
slnt In stare să vină și pe un aseme
nea timp.“

Privi pe fereastră, lși consultă cea
sul, făclndu-și socoteala că nu mai 
e mult plnă la plecare. Dar, deodată, 
zlmbetul de pe fată li pieri. In dreptul 
sediului se opri o mașină. Din ea 
coborlră trei persoane de la Consi
liul regional UCFS Crișana și intrară 
In biroul tovarășului Popovici.

— Am venit, tovarășe președinte, 
spuse unul dintre ei, să vedem ce greu- 
tăfi lntlmpinafi și Împreună să luăm 
măsurile corespunzătoare.

Oaspeții, fără nici o invitație, s-au 
așezat pe scaune, și-au deschis caie
tele de notite.

— In graficul dv era prevăzut să se 
țină nouă ședințe ale biroului consi
liului raional.

— Da, așa este. Dar știți... campa
niile astea... terenul... ne-au Împiedi
cat... N-am ținut declt trei. Ne-am 
orientat... Știți cum e cu ședințele... 
Cit mai pufine. Pe teren se face 
treabă !

— In calendarul sportiv al raionu
lui s-a prevăzut organizarea campio
natelor la atletism, fotbal, volei, șah 
și tenis de masă. In ce stadiu se gă
sesc și cîți participanți angrenează 
aceste competiții ?

— După cum v-arn spus... Terenul». 
Ședinje... Acțiuni... N-am putut face 
declt la fotbal și tenis de masă. Au 
participat mulți, foarte multi tineri.

— Dați-ne o cifră, tovarășe preșe
dinte.

— N-am la Indemlnă, Insă vă spun 
că au fost mulfi. Vă rog să mă credeți 
pe cuvlnt. Dar, de fapt, să știți că 
aceste campionate raionale nici nu 
interesează pe nimeni. Dovada cea 
mai bună e că n-am primit plnă acum 
nici o reclamație. Și să știți că la noi 
baza activității au constituit-o aso

ciațiile sportive, evidența membrilor, 
Insigna de polisportiv...

— Păi, tovarășe Popovici, de ce nu 
ne-ai spus de la început treaba asta ? 
Ne lași să ne batem capul de poma
nă ? Tocmai asta ne interesa, omule I 
Spune-ne în cîte asociații s-au orga
nizat campionate și cîte persoane da 
sex feminin au participat ?

— Numai cu Întrebări de Încuietoa
re venifi 1 In toate asociațiile din ra
ion I Cite fete? Multe, foarte multei

— Parcă vorbeai de evidență, to
varășe Popovidi. Că asta v-a luat 
mult timp. După cîte vedem, dum
neata n-ai aici nici o evidență.

— Vă rog să nu plecați cu o im
presie greșită. Sg mergem pe teren, 
tovarăși I

...Primul popas. Asociația sportivă 
Minerul Șuncuiuș. Controlul caută și 
aici „nod In papură".

— La ce sporturi s-a organizat 
campionatul asociației ? „Duminici 
cultural-sportive" ? Cîți membri 
UCFS numără asociația ?

— Simplu — răspund membrii con
siliului asociației. Nici o „duminică 
cui tu ral-sportivă", la nici o discipli
nă, 1 500 de membri UCFS.

Dar, nici măcar numărul membri
lor nu era cunoscut de consiliul aso
ciației. In evidență s-au găsit doar... 
1 1121

Apoi, brigada de control s-a dus la 
asociația sportivă Stăruința Aleșd. 
Vorba aceea — la o aruncătură de 
băț de „casa" tovarășului președinte.

— Care au fost problemele mai im
portante urmărite de dv în acest an ?

— Excursii. Oamenii și-au petre
cut concediul de odihnă la Mamaia, 
Sinaia, Predeal. Locuri frumoase. 
Multi membri UCFS din asociația 
noastră...

— întrebam pe linie de sport, to
varăși !

— Aaa, de sport ? Daa 1 Clnd joa
că Crișul acasă ne ducem și noi cu 
două-trei mașini Încărcate I

— Cum stați cu cotizațiile UCFS, 
cu concursurile pentru Insigna de po
lisportiv și dacă se poate să consul
tăm evidenta asociației ?!

— De ce nu mergeți dv la raion ? 
Că, deh, tovarășul Popovici — și-l 
arătă cu mina — vă poate lămuri mat 
bine. Concursuri ? Poți scoate oa
menii afară pe o asemenea vreme ? 
Evidență ? Drept să vă spunem am 
avut un caiet, dar s-a pierdut. Dacă 
vreți totuși ceva cifre din asociația 
noastră, tot pe Ia raion o să Ie gă
siți I

...Amorțeala, dulcea amorțeală a 
prins rădăcini adinei la Aleșd. Există 
Insă și un leac Împotriva ei. De pildă, 
o... Irecfie bună I Dar nu cu „Diana".-

VASILE GODESCU 
POMPILIU VINTILA 

(după o corespondență de la 
I. BOITOȘ)

SPORT ȘI SANITATE

Cuvintul unei cititoare
Acum cîtva timp, ziarul nostru a 

ablicat un articol semnat de docto
ri Mircea Suciu-Sibianu din Codlea 
inWlat „Din secretele sănătății și 

rngș. ită(ii“. Doctorul Sibianu nu 
umai că subliniază, în baza înde- 
ingatei sale experiențe profesionale, 
>lu<l important pe care îl are exer- 
ițiu.1 fizic în formarea unui om pu- 
«rnic, în menținerea sănătății lui, 
ar, la 75 de ani, el însuși este încă 
n practicant frecvent al sportului.
O pledoarie pentru sport o face — 

șa cum se va vedea din rîndurile 
are urmează — și o femeie în vîrstă. 
ste vorba de cititoarea Ecaterina 
•umiitrescu din București, strada Ion 
lortun nr. 21. Iată ce ne-a scris ea :
„Am citit în ziua de 10 noiembrie 

.c. In ziarul „Sportul popular" an 
rticol intitulat „Sportul, cel mai sim- 
Iu mijloc de menținere a sănătății”, 
'reau să vă spun că mă asociez pe 
leplin celor arătate in acest articol, 
ie ■' fi; l-am citit cu viu interes, 
'oaie'' că apar oarecum neobișnuite, 
lentru o femeie de 73 de ani — 
ceasta este vlrstă mea 1 — rîndurile 
ie care le scriu despre sport. Dar am 
notive să prețuiesc sportul. Să vi 
e explic :

frt anul 1923, unicul meu fiu, pe 
atunci In vlrstă de 13 ani, din cauza 
condițiilor vitrege de muncă din ti
pografia In care lucra s-a Îmbolnăvit 
de plămlni. Firește, el a lncetait de 
a mai lucra. Nu l-am internat Insă ia 
sanatoriu cum mi s-a recomandat, ci 
a rămas acasă, în grija mea. După 
un timp de odihnă totală, el a în
ceput să facă sport: vara Înot, iar 
iarna patinaj. De asemenea, a prac
ticat fotbalul și boxul. După 5—6 
ani, nimeni n-ar mai fi recunoscut în 
omul puternic, în atletul ce se for
mase, pe cel condamnat, poate, la 
moarte, sau în orice caz la o lungă 
internare lntr-un sanatoriu.

Au trecut de-atunci 42 de ani. Fiul 
meu are astăzi 55 de ani dar nu-i dă 
nimeni această vlrstă. Este adevărat 
că el n-a renunțat nici un moment la 
sport. Chiar și acum, la 55 de ani, el 
Înoată, face patinaj.

Iată motivele care mă fac să fiu 
de acord cu susamintitul articol apă
rut în ziarul dv. Cine nu l-a citit — 
să-l citească. Și mai ales să-i urmeze 
sfaturile, dacă vrea să-și mențină să
nătatea, să fie cit mai mult timp tî- 
năr“.

Din carnetul corespondentului
UN STADION LA PAȘCANI

La Pașcani s-a terminat de cu- 
rînd construcția unui stadion. Lu
crările de construcție au fost exe
cutate în mare măsură prin muncă 
voluntară. Stadionul cuprinde două 
terenuri de fotbal (unul gazonat), 
pistă și sectoare de atletism, un 
teren de handbal.

CONSTANTIN ENEA

TERENURI SPORTIVE PENTRU 
ELEVI

Elevii Liceului nr. 4 din Iași 
și-au amenajat recent cîteva tere
nuri sportive simple. Ei au acum 
la dispoziție terenuri pentru bas
chet, handbal, volei și o pistă de 
atletism.

MARIETA ROBOTA

CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICA LA PITEȘTI

Clubul sportiv orășenesc Pitești 
a organizat recent un concurs de 
orientare turistică de gradul III. 
Concursul, la care au participat 
16 echipe, a fost dotat cu „Cupa 
orașului Pitești". După trei ore de 
concurs cupa a revenit la băieți 
echipei Rapid Pitești, iar la fete 
echipei Scînteia III. Dintre parti- 

cipanți s-au remarcat: Liviu Pos- 
tolache (Rapid), Petre Marica (Me
talul), Mariana Tănase (Scînteia).

ALEXANDRU MOMETE

NOI PURTĂTORI Al INSIGNEI 
DE POLISPORTIV

La A.S. Dîmbovița din Capitală 
622 membri UCFS, dintre care 109 
fete, au trecut normele Insignei 
de polisportiv. Consiliul asociației 
se ocupă atent de atragerea a noi 
tineri și tinere în trecerea nor
melor.

PAVEL GIORNOIU

★

Datorită preocupării profesoru
lui de educație fizică Gh. Bejan, 
la școala de ucenici UCECOM din 
Ploiești, 226 din cei 240 de membri 
ai UCFS au primit recent Insigna 
de polisportiv. în timpul concursu
rilor cele mai bune performante 
le-au obținut Gh. Gheorghe, E. 
Socoleanu, Petruța Irimia, Valeria 
Costeanu ș.a. Neavînd o bază 
sportivă proprie, școala a fost 
ajutată de conducerea liceului 
nr. 5, prin punerea la dispoziție a 
frumosului teren sportiv de aici.

I. ZAHARIA

ÎNTRECEREA SPORTIVILOR 
COOPERATORI

Recent s-au disputat la Oradea 
întrecerile fazei regionale de po
pice ale campionatului coopera
ției meșteșugărești. Pe primul loc 
la masculin s-a clasat B. Gallo 
(Voința Oradea) 417 p.d., iar la 
feminin Irina Sabo (Voința Ora
dea) 277 p.d.

La tenis de masă întrecerile pe 
regiune au avut loc in orașul 
Șimleu. Cîștigători: A. Schvartz 
(Voința Oradea) la băieți și Eli- 
sabeta Schvartz (Voința Oradea) 
la fete.

ILIE GHIȘA

CAMPIONATE RAIONALE 
REZERVATE COPIILOR

Din inițiativa Consiliului raio
nal UCFS Urziceni au fost orga
nizate campionate raionale la fot
bal, volei și handbal, la care par
ticipă elevi din 48 de școli gene
rale. La fotbal, de pildă, s-au for
mat mai multe seriî cu cite 4 pînă 
la 6 echipe, cu jocuri tur-retur. 
O impresie frumoasă au lăsat-o 
micii fotbaliști de la școlile gene
rale nr. 2 șl 3 din Urziceni.

GH GHFORGHIU



Handbalul nostru feminin 

să-și recîștige locul fruntaș
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în ierarhia mondială!

Indiscutabil, rezultatele nesatis fă
cătoare ale reprezentativei noastre 
feminine la cea <le a treia ediție 

• campionatului mondial au nemulțumit 
profund masele de iubitori ai sportului 
din țara noastră. Și, pe bună dreptate. 
Să fii campion mondial, să te pregătești 
intens pentru acest campionat, să pleci 
însoțit de speranțe justificate și totuși 
•ă nu reușești deeît un penibil loc 
șase (!) — iată motive foarte serioase 
ca nu numai iubitorii handbalului, ci 
și întreaga opinie publică sportivă să se 
întrebe: care sînt cauzele urrei asemenea 
comportări, ce — trebuie s-o spunem 
-— a știrbit frumosul prestigiu de care 
ce hucu-ră handbalul nostru pe plan 
mondial ?

Se spune — și nu fără temei — că 
este mai greu să aperi un titlu deeît 
să-1 cucerești. Dar, firesc, într-o astfel 
de situație, și conștient de dificultățile 
ce se pot ivi, se iau din timp toate mă
surile care se impun, se efectuează ase
menea pregătiri îneît să se facă față 
cerințelor mereu crescîndc în sportul res
pectiv. în această privință, nu trebuie 
să căutăm exemple nici în altă disci
plină sportivă și nici în altă țară. Hand- 
baliștii noștri au cucerit titlul mondial 
în 1'961 și l-au apărat în 1964 în fața 
unor adversari în evident progres. Deci, 
sc poate...

...Și s-ar fi putut și în cazul echipei 
noastre feminine. Dar, o serie de cauze, 
unele mai importante și cu consecințe 
directe asupra comportării reprezentativei 
române, iar altele de ordin general au 
contribuit la insuccesul din recentul 
campionat mondial. Ca martori la cele 
mai multe din partidele internaționale 
susținute de lotul nostru în acest an, 
atît în perioada de pregătire cât și la 
campionatul mondial din R.F G., ne pro
punem ca în rîndurile de mai jos să

Unde duce șovăiala...

După consumarea ediției a Il-a a cam
pionatului mondial din 1962, cînd e- 
eh ipa noastră reprezentativă și-a înscris 
numele pentru prima dată pe lista în
vingătorilor, era evident pentru majo
ritatea tehnicienilor că o bună parte 
dintre jucătoarele noastre de bază nu 
vor mai putea face față cu succes sar
cinilor de pregătire în vederea ediției 
următoare a acestei competiții. Să nu 
uităm că unele dintre handbalistele frun
tașe erau atunci la al treilea titlu mon
dial cucerit (primele două fiind' reali
tate la handbal în 1.1, sport care cere 
deosebite eforturi fizice și un consum 
marc de energie nervoasă). Era - fi
resc, deci, ca aceste jucătoare să nu mai 
aibă capacitatea de a se angaja, cu 
aceleași șanse, într-o nouă și mare „bă
tălie".

În consecință, una din primele 
probleme care stăteau în fața antreno
rului principal al reprezentativei noas
tre (C. Popescu), trebuia să fie, pe de 
• parte, o foarte judicioasă apreciere 
a potențialului vechilor jucătoare, pen
tru a putea alege pentru lot numai pe 
cele capabile, iar pe de altă parte o per
manentă preocupare pentru depistarea 
și promovarea cu încredere a elemen
telor tinere, în colaborare strînsă cu 
antrenorii echipelor fruntașe din țară. 
După părerea noastră, existau două po
sibilități :

1. Alcătuirea unui lot în care pon
derea s-o aibă jucătoarele mai vechi, 
alături de care să fie introduse cîteva 
tinere din cele mai talentate și cu per
spective reale ;

2. Formarea unui lot în componența 
căruia accentul să cadă pe handbalistele 
tinere, menținîndu-se unele jucătoare 
mai vîrstnice, a căror experiență să 
constituie un suport moral și tehnic 
pentru colegele mai tinere.

Dar, nu s-a optat pentru nici nna 
din aceste alternative. Timp de mai bine 
de doi ani, s-a mers pe o linie șovăiel
nică. în sprijinul acestei afirmații stau 
multe exemple, pe care nu ne propunem 
să lc enumerăm. Este suficient să reținem 
faptul că aproape la fliecare verificare
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ne spunem părerea asupra principalelor 
cauze ale locului 6 ocupat de handba
listele noastre, cu toate că în coloanele 
ziarului nostru a mai fost tratată 
această problemă, fie cu prilejul unei 
analize mai ample, după „Trofeul Za
greb", fie în cadrul comentariilor la 
meciurile internaționale.

Pe scurt, iată cîteva cauze principale:

• GREȘITĂ ORIENTARE IN SE
LECȚIONAREA LOTULUI

• O INSTRUIRE SUB NIVELUL 
CERINȚELOR ACTUALE MONDIALE

• LIPSA PRINCIPIULUI MUNCII 
COLECTIVE LA NIVELUL CONDU
CERII TEHNICE A LOTULUI.

• SLABA „PRODUCȚIE" A SEC
ȚIILOR FRUNTAȘE DE HANDBAL 
FEMININ.

• INCONSECVENTA FEDERAȚIEI, 
CARE NU A LUPTAT PENTRU A- 
PLTCAREA ȘI ÎN HANDBALUL FE
MININ A UNOR PRINCIPII CARE 
AU DAT ROADE ÎN CEL MASCU
LIN.

Din simpla enumerare a acestor lip
suri (dintre care unele caracterizează 
situația actuală din handbalul nostru 
feminin) rezultă că ne aflăm în fața 
unor probleme majore, a căror rezolvare 
ar fi trebuit să se găsească în preocu
pările federației noastre, în munca de 
zi cu zi a colegiului de antrenori și, în 
special, a conducerii tehnice a lotului 
(antrenorul emerit C. Popescu, antre
norul Fr. Spier). Lucrurile n-au fost 
privite însă în mod realist și... conse
cințele s-au văzut.

s-au făcut schimbări în Iot, fie prin 
aducerea unor jucătoare tinere, Ia care 
apoi s-a renunțat cu multă ușurință, 
fie prin readucerea unora din vechile 
handbaliste. Semnificativ este că și în 
„ceasul al 12-lea" au existat asemenea 
manifestări de nesiguranță : o jucătoare 
tînără, eu frumoase perspective, Tereza 
Secheli (care mai fusese verificată și 
apoi scoasă din lot), a fost readusă 
înaintea ultimului turneu de verificare 
(în Polonia și U.R.S.S.), dar a jucat 
extrem de puțin, după care selecționa
rea ei a fost definitiv abandonată. în 
schimb, apăruse ideca aducerii maestrei 
emerite a sportului Iosefina Ștefănescu 
(tot în ultimul moment !) a cărei pre
gătire fizică făcea însă total inopor
tună o astfel de soluție.

Această orientare greșită în selec
ționarea lotului, din care — pînă la 
urmă — a rezultat un compromis și nu 
una di® cele două soluții logice de mai 
sus, nu putea rămîne fără urmări. Do
vadă că la campionatul mondial din 
R.F.G. echipa noastră a lăsat să se în
trevadă un „gol" între cele două gene
rații, ceea ce a făcut-o să se comporte 
ca o formație fără personalitate, fără 
un stil specific de joc, fără o omoge
nitate tehnică și morală.

Nu era oare mai bine ca atît în pe
rioada de pregătire cît și cu prilejul 
jocurilor internaționale de verificare să 
fie promovate și lăsat© să joace mai 
mult o serie de elemente tinere, de 
care handbalul nostru feminin nu duce 
lipsă (Secheli, Moșu, Soos, Bota, Ma
ria Nieolae, Băicoiaiui, Buzaș, Gheor- 
ghiță etc.) ? Adăugind acestor tinere 
pe cele promovate (Floroianu, Șramco, 
Dobîreeanu, Dumitru, Anca) și câteva 
din „garda veche", avem convingerea 
că, în timpul avut la dispoziție, echipa 
se putea prezenta mai bine și n-ar fi 
ocupat în nici un caz locul 6.

ContHHiăra să batem pasai pe loc...

Este adevărat că, în unele perioade 
de joc din meciurile disputate la cam
pionatul mondial, echipa noastră a fost 
apreciată și aplaudată pentru acțiunile 
sale. Acest lucru însă n-a reușit să 

estompeze o serie de lipsuri serioase în 
pregătirea tehnică, tactică și mai ales 
morală, lipsuri care ați determinat com
portarea nesatisfăcătoare a echipei.

Ce a rezultat din. evoluția lotului 
nostru atît în ultimele partide de ve
rificare, cît și în cele din campionatul 
mondial ? Iată, succint, principalele 
lipsuri:

• DE ORDIN TEHNIC: pase gre
șite, ratări din situații clare, nesigu
ranță în executarea unor procedee teh
nice, un bagaj redus de cunoștințe pri
vind deposedarea adversarului de minge. 
Pare de necrezut și totuși jucătoarele 
noastre — campioane mondiale 1 — au 
făcut greșeli de acest gen, decisive une
ori în conturarea generală a rezultate
lor. Un exemplu vă va edifica. în me
ciul cu Cehoslovacia, în min. 26, la sco
rul de 8—4 în favoarea noastră,, Du
mitrescu face „pași" și pierdem mingea, 
iar cehoslovacele reduc imediat din han
dicap ; în min. 33 Boțan dă o pasă 
greșită, Kemerova interceptează mingea 
și micșorează scorul la 8—6; min. 35 
Leonte grăbește finalizarea unei acțiuni 
trăgînd’ slab, portarul Janeckova prinde 
cu ușurință și lansează fulgerător un 
contraatac, soldat cu gol : 8—7 l Eloc
vent, nu ?

• DE ORDIN TACTIC: echipa a 
fost „înarmată** cu un singur sistem de 
apărare (5-]-l), jucătoarele nu au cu
noștințe teoretice și practice de tactică 
individuală la nivelul pretențiilor unei 
echipe campioane mondiale, posibilitățile 
de finalizare au fost reduse din cauza 
insuficientei forțe de șut de la dis- 
stanță și a unei slabe conlucrări a ju
cătoarelor de la 9 m cu cele de pe semi
cerc (pivoți), lipsa unei conducătoare 
de joc. Sînt lacune grave, am putea 
spune chiar de neconceput, în jocul re
prezentativei noastre, cu atît mai mult 
cu cît din partea ei erau de așteptat 
lucruri noi, cu care să se detașeze de 
celelalte echipe și să-și poată apăra 
titlul. Și la acest capitol, faptele și 
cifrele vorbesc de la sine. în două par
tide cu Ungaria (C.M.) și cu U.R.S.S. 
(joc de verificare la Brașov) echipa 
noastră a fost incapabilă să rezolve 
probleme elementare de apărare, prir 
mind o scrie de goluri din partea unor 
jucătoare (Romhanyi și respectiv Vuu- 
teșmeri), care puteau fi anihilate prin 
mijloace tactice. Dar era oare posibil 
acest lucru cînd echipa noastră nu 
știa să joace în apărare deeît în sis
temul 5-J-I ? Fără discuție că nu. De 
altfel, această lacună a împiedicat pe 
jucătoarele noastre să acționeze variat, 
în funcție de sistemul de atac al ad
versarului, așa cum au făcut cele mai 
multe din participantele la turneul fi
nal al campionatului mondial. Slăbi
ciunile din jocul de apărare sînt ex
primate concludent și de cifre. De pildă, 
în ultimele 8 jocuri internaționale de 
verificare (dintre care 5 au fost dispu
tate în țară), echipa noastră — deși a 
cîștigat 4 iar unul l-a terminat la ega
litate — are totuși un golaveraj nega
tiv, primind 65 de goluri față de cele 
64 înscrise.

Nici în ce privește atacul situația nu 
a fost mai bună. Și cum am putea spune 
altfel cînd în jocul cu Polonia (C.M.) 
selecționata noastră n-a fost capabilă 
să înscrie un gol de-a lungul unei re
prize întregi, iar în cele cu Ungaria și 
Cehoslovacia a înscris 1 și, respectiv, 
2 goluri !? Și atunci, să ne mai mirăm 
că jucătoarele s-au înapoiat din R.F.G. 
fără nici o singură victorie, că au ratat 
aruncări de la 7 m, contraatacuri clare 
sau situații din cele mai favorabile de 
pe semicerc ?

• DE ORDIN MORAL: scăderi ale 
capacității de luptă, momente de panică, 
de pierdere a încrederii în forțele pro
prii, insuficientă combativitate. Vom 
merge din nou pe concret : în jocul cu 
Cehoslovacia (C. M.) echipa noastră a 
condus cu 8—4 (min, 25) și era cazul 
ca, dată fiiikd nervozitatea- care cuprin
sese pe adver-arc. să insiste. pentru 
a-și mări avantajul. Nu s-a întâmplat 

tșa, ci... dimpotrivă ! Și oricît ar părea 
de paradoxal, în desfășurarea ulterioară 
a jocului a fost mai ușor pentru echipa 
cehoslovacă să remonteze un handicap 
de 4 goluri deeît pentru formația noas
tră să mențină acest substanțial a- 
vantaj I Jucătoarele noastre de bază 
s-au pierdut pur și simplu în momentele 
decisive, atrăgînd în această panică 
și pe cele tinere, în loc ca tocmai ele 
— datorită experienței îndelungate — 
să fie exemple de combativitate, dîr- 
zenie și de spirit de sacrificiu. în afara 
răspunderii care revine jucătoarelor, în 
această direcție, credem că și antrenorul 
G. Popescu are o mare parte din vină, 
nervozitatea lui caracteristică — nu o 
dată criticată — transmițîndu-se și ju
cătoarelor.

Din cele de mai sus rezultă că in
struirea echipei noastre nu a fost la ni
velul pretins de un camionat mondial, 
în această direcție am bătut pasul pe 
loc. De-a lungul întregii perioade de 
pregătire au existat suficiente semnale 
de alarmă, care au atras atenția asupra 
lipsurilor manifestate. Antrenorii lotu
lui au fost sesizați la timpul oportun, 
mai ales după „Trofeul Zagreb" (iunie- 
iulie 1965). Timp era, dteci, suficient. 
Și atunci ?...

Unde-I unul, nu-l putere...

înțelepciunea care izvorăște din aceste 
cuvinte a caracterizat de multe ori ac
tivitatea desfășurată de federația noas
tră pe linia pregătirii loturilor repre
zentative. Acest lucru s-a concretizat 
prin atragerea în diferite acțiuni a ce
lor mai valoroși tehnicieni din țara 
noastră. Firește, pentru fiecare lot a 
existat un antrenor principal, care a 
fost ajutat în munca sa de alți colegi, 
în primul rînd de cei care dădeau re
prezentativei mai multe jucătoare. Așa 
s-au petrecut lucrurile și acum. Numai 
că bunele intenții ale federației au 
rămas... simple intenții. De ce? Pentru 
că antrenorul principal, G. Popescu, s-a 
dovedit (și nu numai acum) total re
fractar oricărei colaborări, în ciuda efor
turilor depuse atît de biroul federal, cît 
și de antrenorii cu care a lucrat în dife
rite perioade. De pildă, pentru recentul 
campionat mondial a avut la început 
drept colaborator pe V. Gogîltan, un 
element tânăr, care se dovedise foarte 
priceput, în special în munca de pre
gătire a junioarelor. Deci, era vorba 
de un ajutor important, ținînd seama 
mai ales de faptul că planul de pre
gătire pentru G.M. 1965 cuprindea ca 
obiectiv de bază reîmprospătarea Iotu
lui cu elemente de perspectivă. Colabo
rarea Popescu—Gogîltan a fost însă pur 
și simplu imposibilă, solrfîndu-se — 
firesc? — cu... abandonul ultimului. în 
această situație și pe măsură ce se a- 
propia campionatul mondial, biroul fe
deral a hotăxît ca în locul lui V. Gogîl
tan să fie numit Fr. Spiei» antrenorul

Jumătăți de măsură

In sfîrșit, analiza noastră nu poate 
să nu cuprindă și activitatea depusă în 
această privință de federație. Este 
foarte adevărat că biroul federal a 
analizat cu regularitate stadiul pregă
tirilor lotului, recomandând după fie
care acțiune măsurile ce se impuneau 
în vederea remedierii lipsurilor. Din 
păcate, însă, biroul federal și sectorul 
jocuri s-portive din cadrul Secției teh
nice a Consiliului General al țJCFS au 
manifestat încredere exagerată în con
ducerea tehnică a \tului, abandonînd 
cu ușuriniță sistemul controlului perma
nent. In plus, deși se cunoștea situa
ția handbalului feminin, biroul federal 
nu a luptat cu perseverență pentru a- 
sigurarea unor condiții de creștere și 
de rodate a elementelor tinere, așa 
cum bine se procedează în handbalul 
masculin. De altfel, nici colegiul central 
de antrenori (președinte: I. Kunst- 
Ghermănescu, antrenor federal: N. Ne- 
def) nu și-a adus contribuția la re
zolvarea unor probleme ale handbalu
lui feminin din țara noastră. Pre
zența în uMim<a perioadă de timp a 
antrenorului federal în conducerea teh
nică a lotului nu putea salva dtecît... 
aparențele. Așteptam din partea colegiu
lui de antrenori, a cărui capacitate 
este unanim recunoscută chiar și peste 
hotare, mult mai multă autoritate și 
o mai sistematică acțiune de control 
și îndrumare asupra muncii desfășurate 

echipei feminine Rapid, cunoscut peni 
competența sa. în noua formulă nu i 

mai înregistrat un abandon, dar — ce* 
ce este mai grav — colaborarea a fo 
mai mult formală. Antrenorul Fr. Spi 
s-a complăcut — dată fiind 
de lucru — în postura de „subalterr 
în loc să ridice cu principialitate pn 
blema în ședințele de analiză.

Asemenea situații nu se petrec pei 
tru prima dată în conducerea tehnică 
lotului feminin. De-a lungul anilor s 
existat și alte „formule", din care a 
făcut parte pe rînd antrenori aprecia 
și respectați pentru munca lor rodnici 
A. Zugrăvescu, D. Popescu-Colibași, 1 
Kamenitzki etc. Dar nici unul n-a r» 
ristat tendințelor de exclusivism mau 
festate de C. Popescu și, mai ales, mi 
nierei lui de a-și trata colaboratorii.

Acest stil de muncă, respingerea ori 
cărei încercări de colaborare, îndepărli 
rea sistem atică a antrenorilor chemaț 
6ă ajute în munca de pregătire a lotu 
lui, într-un cuvînt respingerea ideii d 
muncă colectivă, caracterizează activita 
tea acestui tehnician, a cărui capacitat 
profesională nu i-a pus-o pînă ®eun 
nimeni la îndoială. O asemenea meto^j 
pare însă cel puțin curioasă la 
norul G. Popescu, care — după eon 
știe, de altfel — singur nu mai poat* 
avea autoritate morală asupra handba
listelor noastre fruntașe.

îndepărtarea unor tehnicieni de acti
vitatea și preocupările lotului reprezen
tativ a avut însă și o altă consecință, 
tot atît de gravă după părerea -noastră, 
pentru că s-a răsfrânt direct asupra ac
țiunii de reîmprospătare a echipei na
ționale. Demobilizați de modul cum an 
fost tratați (și aici o vină are și fede
rația), antrenori apreciați pentru „pro
ducția" lor au lucrat cu mai puțină tra
gere de inimă în unele perioade, ceea 
ce — în mod firesc — a influențat 
negativ întreaga dezvoltare a handba
lului nostru feminin. Nu este un secret 
pentru nimeni că o serie de jucătoare 
fruntașe au fost crescute de antrenori 
ca D. Popescu—Colibași (Boțan, 
stantinescu, Frantz, Reip — Oprea, FTo- 
roianu), A. Kamenitzki (Naghi, Sz3k5), 
V. Chița (Anca, Șramco, Nemetz, Gheor- 
ghiță), A. Hofman (Nieolae, Dobîr- 
ceanu).

Perioadele de stagnare din activi
tatea acestor antrenori au făcut ca 
generațiile de tinere jucătoare să na 
cuprindă în rîndurile lor un mănunchi 
de talente, atât de necesar la un mo
ment dat handbalului nostru și, î® 
speciei, în timpul pregătirii pentru 
(J. M. 1965. Munca lor din ultime 
vreme, însă, ne îndreptățește să ®pe- 
răm că foarte curînd „roade" bogate 
vor putea fi culese. Dar credem că a 
sosit timpul să le culeagă și cei ce ea 
semănat...

în cadrul cluburilor și lotului. în Io® 
de aceasta, colegiul s-a mulțumit si 
ia act, rapid și birocratic, de informă
rile prezentate de antrenorul G. Po
pescu în ședințele de lucru, fără •! 
intervină direct, deși existau motive t®- 
meinice.

★

Iată, . după părerea noastră, cîtev® 
din cauzele principale care au influen
țat în mod negativ comportarea 
zentativei noastre și care au împiedi
cat-o ca, în condițiile de participare la 
G.M. amintite mai sus, să ocupe totuși 
un loc bun.

Federația are datoria să organizeze 
o ședință cu participarea tuturor antre
norilor secțiilor fruntașe, a jucătoa
relor d’in lotul reprezentativ, a colegiu
lui de antrenori, în care să se ana
lizeze cu simț de răspundere și prin
cipialitate situația existentă; în hand
balul nostru feminin. Sîntem convinși că 
o asemenea analiză, o astfel de consul
tare largă, va dă rezultate bune, du- 
cînd la elaborarea unor măsuri menite 
să determine un reviriment care * 
permită, handbalului feminin să-și reo
cupe locul fruntaș în ierarhia mondială.

PETRE GAȚU 
CALIN ANTONESCU



După meciul Steagul roșu—F. C. Zagreb
DE LA 4 OCTOMBRIE

Despre eficacitatea, sau mai bine zis 
despre ineficacitatea rar întîlnită de 
care face dovadă cam de multișor Stea
gul roșu s-a vorbit și s-a scris în re
petate rînduri. Miercuri, în meciul cu 
F.C. Zagreb, „stegarii” au înscris pri
mul lor gol (într-un meci oficial dis
putat în țară) de la... memorabila dată 
de 4 octombrie — ziua meciului cu 
Farul (scor 2—1).

Fericită... aniversare dacă avem în 
vedere că acest unic gol i-a adus pe 
brașoveni în turul III al „Cupei orașe
lor tîrgtiri*.

REVENIREA LUI HAȘOTI

Trecut, anul acesta, ca antrenor la 
o formație de pitici, fostul internațio
nal Emanoil Hașoti a fost rechemat 
acum cîteva etape în echipă, antre
norul PLoeșteanu sperînd că experien

ța lui Hașoti va fi un „catalizator” 
care să limpezească acțiunile „tulburi" 
ale înaintării brașovene.

Miercuri, „bătrînul” Hașoti a avut o 
evoluție cu totul remarcabilă și, la cei 
33 de ani ai săi, a făcut o demonstra
ție de vitalitate și de măiestrie, fiind 
un pericol permanent pentru apărarea 
adversă. Ce folos însă că n-a avut 
nici un coleg la înaintare care să-i în
țeleagă intențiile și să transforme în 
goluri excepționalele ocazii pe care 
le-a creat.

VIRTUȚILE ȘI MARILE LIPSURI 
ALE CELOR „TREI MUȘCHETARI” 
PESCARU — NECULA — GORAN

Sint binecunoscute „darurile" acestor 
trei tineri fotbaliști. Pescaru și Necnla 
au frumoase calități tehnice și o bună 
intuiție a jocului. La rîndul său, Go
ran este un șuteur de temut și sînt 
puțini portarii din țara noastră care 
să nu-i fi scos mingea din plasă la 
loviturile sale năpraznice.

Cîteva clipe după iluierul final al meciului România — Portugalia (2—0). Eusebio, „tunarul" care n-a marcat 
nici un gol la București, îl felicită pe Badea și toată echipa română. De la stingă la dreapta : Pîrcălab, 
Ghergheli, Greavu, Dridea I, Badea, D. Popescu, Ionescu, Eusebio (care-1 maschează pe Popa), Hălmăgeanu

Foto : V. Bageacs9 I I
ÎN CATEGORIA C

în tetapa de mîine a categoriei 
mai multe echipe organizatoare vor 
juca pe alte terenuri : meciul Metalul 
Rădăuți — Metalosport Galați se va 
juca la Fălticeni, iar Progresul Co
rabia — Minerul Deva la T. Măgu
rele, întrucît terenurile echipelor din 
Rădăuți și Corabia sînt suspendate. 
Tot pe alte stadioane se vor juca și 
partidele Textila Buhuși — Fructex- 
port Focșani (la Roznov) și Metalul 
Copșa Mică — Minerul Baia Sprie 
(la Mediaș) deoarece terenurile din 
'Bmhuși și Copșa Mică sînt în repa- 
k„jție.

C,

De la un timp însă, toți acești trei 
jucători „bat pasul pe loc". Pescaru și 
Necula, de dragul unor „efecte de sce
nă" sînt adeseori deposedați de adver
sari, ajungînd adevărate „frîne” în ne
numărate atacuri, iar Goran a ajuns 
un „navigator" fără busolă pe tot te
renul, părăsindu-și locul de vîrf de 
atac, acolo unde șutul său poate fi va
lorificat. (Aceste ultime constatări au 
ieșit cu prisosință în relief și cu oca
zia meciului Steagul roșu — F.C. Za
greb).

Cînd trei din atacanții săi au o ase
menea comportare, să ne mai mirăm 
oare de cronica lipsă de eficacitate a 
Steagului roșu ?

PREGĂTIRI..
LA TELEFON, ANTRENORUL 

VALENTIN STANESCU

MARIUS POPESCU

Ieri dimineață am primit la redacție 
un telefon de la antrenorul principal 
al echipei feroviare, Valentin Stănes- 
cu. „Echipa noastră — ne-a comuni
cat el — a făcut în această săptă- 
mînă 4 antrenamente iar joi a sus
ținut un meci de verificare în com
pania formației Flacăra roșie, de care 
a dispus cu scorul de 3—0. Băieții 
privesc cu seriozitate și ambiție acest 
meci, știut fiind faptul că textiliștii

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI..

MÎINE, ULTIMA ETAPA A TURULUI CATEGORIEI B
în 13 orașe din țară se dispută mîine 

ultima etapă a turului categoriei B. 
Toate meciurile sînt interesante dar, 
după părerea noastră, cîteva ies în 
evidență.

Înainte de a le comenta, să arătăm 
că cei doi lideri, PROGRESUL BUCU
REȘTI — în prima serie și A.S.A. TG. 
MUREȘ — în cea de a doua, susțin 
partide diametral opuse ca dificultate : 
în timp ce Progresul joacă pe teren 
propriu cu Ceahlăul P. Neamț, clasa
tă pe locul 7, A.SA. Tg. Mureș este 
așteptată la Lupeni de fotbaliștii de 
la Minerul, o formație neînvinsă pe 
teren propriu în această jumătate de 
campionat. Dar victoriile obținute a- 
.jsă nu sînt suficiente și, de aceea, 

N®nerul este clasată doar pe locul 
SAMeciul formației din Tg. Mureș nu 
este de loc ușor.

O partidă interesantă se așteaptă 
a fi cea de la Moreni, unde Flacăra 
va intîlni echipa bucureșteană Dina
mo Victoria. Se întîlnesc „locul 10* 
cu „locul 2". Deci 8 trepte diferență 
între cele două formații dar, ca și în 
ca<zul Minerului Lupeni, Flacăra Mo
reni știe să valorifice avantajul te
renului propriu. în sfîrșit, tot din 
prima serie iese în evidentă partida 
de la Cîmpina : Poiana-C.F.R. Paș
cani.

In seria secundă — un joc cu tradi
ție se dispută la Cîmpia Turzii: In
dustria sîrmei—Jiul Petrila. Mai în
totdeauna meciurile dintre aceste 
formații s-au ridicat la un nivel teh
nic bun, ceea ce așteptăm și cu a- 
cest prilej. In sfîrșit, la Sibiu, Mine
rul Baia Mare va juca „o carte mare"

în compania formației locale C.S.M. 
în etapa de mîine două echipe vor 

juca meciurile ce le organizează pe 
alte terenuri, stadioanele proprii 
fiind suspendate. Astfel, întîlnirea 
Dinamo Bacău-Știința București va 
avea loc la P. Neamț, iar Gaz metan 
Mediaș-C.S.M. Reșița Ia Sighișoara.

X-- ...

<iapă plină, astăzi și mîine
Mîine dimineață pe stadionul din str. Dr. Stadcovici, echipa Progresul 

primește replica formației Ceahlăul Piatra Neamț
în fotografia noastră, Peteanu, masivul fundaș al Progresului respinge 

un atac inițiat de Metalurgistul București.

ne-au luat în campionatul trecut 3 
dintre cele 4 puncte puse în joc. Iată 
formația probabilă pe care o vom 
alinia duminică : Andrei — Lupescu, 
Motroc, Dan, Greavu — Dinu, 
maischi (Georgescu) — Adrian 
peseu (Kraus), Dumitriu, Ionescu, 
dreanu".
TREI JUCĂTORI ACCIDENTAȚI 

DIN FORMAȚIA DE BAZĂ
A SIDERURGISTULUI

Pentru meciul de la Craiova, jucă
torii gălățeni s-au antrenat cu inten
sitate. Din păcate, 3 jucători din 
echipa standard : Valcan, Voinea, Co- 
man sînt, în continuare, accidentați.

Iată lotul care va face deplasarea 
la Craiova : Florea, Enache, Pal, Voi- 
cu, Costache, Cristian, Adam, Ioniță, 
Oprișan, Neagu, Cojocaru, Stătescu.

Echipa pentru meciul cu Știința va 
fi alcătuita azi.
CRAIOVENII AȘTEAPTĂ CU ÎN

CREDERE MECIUL DE MIINE
După o săptămînă de antrenamente 

zilnice și un joc de verificare în com
pania echipei de categoria C Electro- 
putere (scor 5—2), studenții craioveni 
așteaptă cu încredere partida de mîine, 
cu Siderurgistul.

Iată „11 “-le care va fi aliniat, după 
toate probabilitățile, în meciul cu gă- 
lățenri : Papuc — Mihăilescu, Mincă, 
Gavrilă, Deliu — Bărbulescu, Bîtlan — 
Cîrciumărescu, Sfîrlogea, Eftimie, 
nescu.

OPTIMISM LA PITEȘTI
Dinamoviștii din localitate s-au 

trenat cu multă seriozitate pentru 
ciul cu Steaua, susținînd și un joc de 
verificare în compania formației Me
talul Pitești (scor 6—1). Deși știu că 
îi așteaptă un meci foairte greu, pi- 
teștenii, în formă în ultimele etape, 
privesc cu optimism această partidă.

Iată formația probabilă : Nicules- 
cu — Ioacbina Popescu, Barbu, Ste- 
lian (Corneanu), Badea — Țîrcovnicu, 
Dobrin — C. Ionescu, Naghi, Țineau, 
Pop (David).

„NE AȘTEAPTĂ UN MECI 
FOARTE GREU”

Studenții clujeni s-au antrenat in
tens în perioada întreruperii campio
natului, insistînd în mod special asu-

Ja- 
Pu- 
Co-

Io-

a ri
me-

(Urmare din pag. 1) 
prezența sa în echipă a rămas să de
pindă de avizul medicului.

înaintea meciului cu Interna'/ional'e. 
Dinama București susține azi la Cons
tanta un examen dificil, deși tradiția 
ne arată că jucătorii bucureșteni au eîș- 
tigat mereu, în ultimul timp, în orașul 
de pe inabil mării. Oricum, evoluția for
mației noastre campioane va ii urmă
rită cu un justificat interes, ea consti
tuind și uji indiciu asupra posibilită- 

ei- înaintea importantei partide cu 
„Inter" In rest etapa a 13-a mai pro
gramează următoarele jocuri: Știinta 
Craiova—Siderurgistul, C.S.M.S —Știința 

' Timișoara. Steagul roșu—Crișul și Di
namo Pitești—Steaua.

s
Programul concursurilor Prono

sport A 48 și B 14 de mîine cuprinde 
6 meciuri din campionatul categoriei 
A, 4 întîlniri din divizia B și 3 par
tide din campionatul italian.

Vă prezentăm acum programul 
concursurilor Pronosport A 49 și B 
de duminică 5 decembrie 1965 :

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport 

din 21 noiembrie 1965

Categoria a n-a : 
rituale a 337 lei

Categoria a IlI-a : 
riante a 50 lei.

(11 din 12) 135 va-
(10 din 12) 1342 va-

15

I.
IT. 

în. 
IV.
V.

VI. Genoa
VII. Alessandria 

VIII. Messina — 
IX. 
X. 

XI.
XII. 

xin.

știința Timișoara — Steaua 
Petrolul — Știința Craiova 
Siderurgistul etalați — Din. Pitești 
Farul — Crișul
Steagul roșu — U.T.A.

Padova
— Novara
Lecco

Monza — Reggina 
Palermo — Catanzaro 
Pisa — Livorno 
Potenza — Venezia 
C.S.M.S. Iași — Rapid

PRONOSPORT B. nr. 13
Premiul excepțional : 1

18 430 lei
Categoria a TI-a 

ante a 12 286 lei
Categoria a IlI-a 

ante a 346 lei
Categoria a TV-a 

riante a 47 lei
Report la premiul excepțional : 

lei.
Premiul excepțional de 18 430 lei 

obținut de Huszti Andrei 
Mare.

T 0
variantă a

L 0

(12 din 12) : 2 vari- La tragerea Loto 
1‘965 au fost extrase

din 
din

26 noiembrie 
urnă urmă to a-

(11 din 12) : 71 vari- rele miniere:

(10 din 12) :: 781 va- 79 35 16 71 62 58 17 26 25 47
18 430

PRONOSPORT A nr.

Categoria I (12 din 12) 4 
18 528 lei

din

47

a fost 
Satu

variante a

Premii supliBSientaiîe : 46 53
Fond de premii : 876.600 lei
Tragerea următoare v» amea 

București

67

l®c Ia

Bwbrieâ redactată de Lot-o-Pro-no- 
sport.

pra îmbunătățirii randamentului în»s 
iritării. înaintea deplasării la Ploiești, 
fotbaliștii clujeni ne-au declarat t 
„Știm că ne așteaptă un meci foarte 
greu dar dorim să facem o figuri 
frumoasă".

Iată Iotul care a făcut deplasarea 1 ( 
Moguț, Ringheanu, Szoke, Anca, GrăJ- 
deanu, Cîmpeanu, Pexa. Neșu. Țe- 
gean, Marcu, Ivansuc, Szabo, Adam, 
Tarcu, Mustățea (N. TODORAN — | 
coresp.).

„VREM SĂ DEZMINȚIM 
TRADIȚIA !“

Antrenorul Mărdărescu ne spunea 
că jucătorii săi privesc cu optimism 
întîlnirea de azi cu dinamoviștii bncu- 
reșteni, sperînd să. dezmintă tradiția 
meciurilor Farul — Dinamo Bucu
rești, de la Constanța, în care, cu re
gularitate, învingători au ieșit dina- 
moviștii, Iată formația anunțată ca 
probabilă de către antrenorul consfin
țeau : Manciu — Dumbravă, Tîlvesca, 
Costin, Gref — Pleșa, Koszka — O- 
logu, Tufan, Manolaehe, Tănase.
LA TIMIȘOARA. ANTRENAMENT» 

INTENSE
nefavorabil 

ultimele două 
au făcut an

trenamente intense și privesc cu se
riozitate dificilul joc de la Iași. Pen
tru meciul de duminică, antrenorii 
Voroncovschi și Ionescu au anunțat 
următoarea formație probabilă : Si- 
clai — Surdan, Petrovici. Răcelesca, 
Speriosu — Mihăilă, Grizea (Moro- 
van) — Cotormani, Regep (Loncer), 
Popa, Mițaru.

După cum se vede, din formație 
lipsește Lereter, indisponibil pînă î* 
retur. (P. ARCAN — coresp. reg.).
MULTE JOCURI DE VERIFICARE 

LA IAȘI
Antrenorul Augustin Botescu a fo

losit perioada de întrerupere în mod 
rațional, urmărind să mențină forma . 
bună a echipei. Pe lîn-gă jocurile dis
putate în „familie" sau cu echipe din 
campionatul regional, fotbaliștii ieșeni 
au avut ca parteneri în meciuri de 
verificare echipele Siderurgistul Ga
lați (4—l.)„ Ceahlăul P. Neamț (1—1) 
și Locomotiva Iași (1—0).

Pentru jocul cu Știința Timișoara, 
■ antrenorii ieșeni au anunțat următoa
rea formație probabilă : Constanti- 
nescu — V. Popescu, Gheghi, Vornicii, 
Deleanu — Șlefănescu. Lupulescu (Ro
mii;)) — Matei. Pop, Coperman, Iacze 
IV. (D. DIACONESCU — coresp. 
«•eg.).
STEAGUL ROȘU VREA SĂ URCE 

ÎN CLASAMENT
După prețioasa victorie obținută 

miercuri în meciul cu F.C. Zagreb, 
în cadrul „Cupei 
brașovenii au reluat
Joi și vineri, întregul iot de jucători 
s-a pregătit cu uaulilă 'x
sînd să se întrevadă
care este privit jocul de duminică. 
„Stegarii" sînt nemulțumiți de locul 
pe care îl ocupă în clasament și 
vor să facă o „ascensiune". (Q 
GRUIA — coresp. reg.).

Deși timpul a fost 
(ploaie, zăpadă și ger în 
zile),, studenții timișoreni

orașelor tîrguri”, 
antrenamentele.

intensitate, lă- 
seriozitatea cu



CARNEX COMPETITION AL

HOCHEI: Campionatul continuă ȘAH: Gheorghiu și Ciocîltea - 214 puncte din 3
MIINE, DIN NOU, STEAUA - VOINȚA -

*ÎNe apropiem de jumătatea campio
natului republican. Azi și mîine se dis
cută pe patinoarul „23 August" ulti- 
jmele etape ale turului secund al între- 
îferii, după care în fața hocheiștilor 
Ipoștri fruntași va sta o suită de difi
cile întreceri internaționale : turneul 
^echipei Opava, barajul de la 10—12 
^decembrie pentru un loc în grupa B 
tcampionatului mondial și altele. Tu

rtle 3 și 4 ale campionatului se vor 
XJiisputa, conform unei recente hotărîri 
a federației, ceva mai devreme decît 
isc stabilise inițial și anume în luna 
ianuarie.

Revenind la competiția în curs de 
desfășurare, vom sublinia progresul în
registrat de majoritatea echipelor, pro
gres reflectat în aspectul mai echilibrat 
al meciurilor, în diferențele de scor mai 
mici. A crescut, în același timp, și 
spectaculozitatea întîlnirilor, lucru pe 
care ni l-a dovedit cel mai bine etapa 
<ie joi, cea mai frumoasă de pînă acum 
a competiției.

Steaua continuă să domine întrece
rea, datorită lotului său omogen, dis
ciplinei tactice, lucidității cu care

componenții săi, cei mai mulți dintre 
ei jucători experimentați, își organi
zează atît apărarea cit și atacurile. 
Voința face meciuri „economice", lă- 
sînd impresia că nu se mai interesează 
de scoruri (în condițiile actuale, cînd 
golaverajul general are un rol secun
dar), ci ?,e rezervă pentru „meciul 
derbi* cu Steaua. Dinamo ne dove
dește progresele reale din acest an, 
dar continuă să păcătuiască prin peri
oadele de dezorganizare pe care le tra
versează aproape inevitabil la fiecare 
meci mai greu. Celelalte echipe sînt și 
ele în progres, dar se situează la un 
nivel încă departe 
tagoniste.

După opt etape, 
zintă astfel :
1. Steaua
2. Voința
3. Dinamo
4. Știința- Buc.
5. Tîrnava
6. Știința Cluj 

Azi se dispută
nava (ora 9), Dinamo — știința Cluj (ora 
17), Steaua — Știința Buc. (ora 19) iar 
mîine : Tîrnava — Știința Cluj (ora •), 
Dinamo — Știința Buc. (ora 17). Steaua — 
Voința (ora 19).

de aceste trei pro-
clasamentul

8 8
8 7
8 4
8 3
8 2
8 O

jocurile :

O
1
4
5
6
8

se pre-

o 
o 
o 
o 
o 
o

Voința

(4 82) 
( I 32) 
( + 19) 
(-22) 
(-59) 
(—64)

Ieri dimineață, Florin Gheorghiu a 
cîștigat întrerupta cu Șuta și l-a e- 
galat pe Ciocîltea în fruntea clasa
mentului finalei. Marele maestru a 
găsit idei foarte interesante de 
în finalul cu un pion în 
timp ce adversarul său n-a 
una de apărare.

Deznodămîntul a survenit 
repede decît ne-am fi așteptat.

Evident, după-amiază atenția spec
tatorilor a fost ațintită spre parti
dele liderilor. Ciocîltea juca cu Ghi- 
țescu, Gheorghiu cu Mititelu. Luptă 
adevărată a fost doar în prima, în 
care s-au jucat 25 de mutări și ega
litatea a fost consemnată abia atunci 
cînd s-a terminat... muniția.

în cea de a doua, foștii colegi de 
club, Mititelu și Gheorghiu, au „în
cheiat pace* după numai 16 mutări.

Pavlov și Rădulescu au fost și

plus, 
avut

mult

atac 
în 

nici

mai

mai,., operativi, împărțind punctul în 
14 mutări. Se pare că măsura fede
rației, care a ridicat obligativitatea 
de a efectua cel puțin 30 de mutări 
înainte de a consemna remiza, n-a 
fost bine înțeleasă de toți partici- 
p an ții.

Același rezultat a fost înregistrat 
în partidele Reicher — Partos (40 de 
mutări de luptă interesantă) și Voi- 
culescu — Nacht (24 de mutări fără 
istoric). ‘

O singură partidă decisă în runda 
de aseară: Nacu a cîștigat cu ne
grele la Szabo, după ce și-a pus ad-

versarul în fata unor pierderi inevi
tabile de material.

Cinci partide s-au întrerupt: Vais- 
man — Moisini (un pion în plus pen
tru negru), Neamtu — Șuta (un pion 
în plus pentru alb, dar cu nebuni de 
culori diferite), Botez — Bondoc (ne
grul are două turnuri pentru damă), 
Ungureanu — Soos (albul are calita
tea pentru un pion) și Georgescu — 
Drozd (albul a sacrificat o piesă și 
atacă vehement).

în clasament: Gheorghiu șl Ciocîl
tea 2*/2 p., Reicher, Nacu și Partos 
2 P.

V. CHIOSE

BOX: 0 depășire de greutate și implicațiile ei

VOLEI: la jumătatea turului în categoria A
inline din cadrul 

republicane la categoria

TIR: trăgătorii de la S.S.E I,

campioni ai Capitalei

la armă sport

Cu meciurile de 
campionatelor 
A, o parte din echipe (cele din seria a 
Il-a) ating jumătatea turului, iar res
tul o depășesc. Aceasta nu are desigur, 
însemnătate decît din punct de vedere 
statistic. Mai important e faptul că 
partidele ae duminică 28 noiembrie al
cătuiesc o foarte interesantă etapă, cu 
numeroase puncte de atracție, in Capi
tală și în provincie. în întrecerea echipe
lor masculine ca și în aceea a echipelor 
feminine.

Din afișul voleibalistic divizionar de 
miine, ies în evidență întîlnirile: 
Știinta Craiova—Rapid București, Știin
ta Cluj—Dinamo București (F. I), Trac
torul Brașov Dinamo București, Mi
nerul Baia Mare—Știința Galati, Știinta 
/(> ■așov Știin(a Timișoara (M I). Pro
gresii t Tîrgoviște—Țesătura P. Neamț, 
Știința Tg. Mureș—Sănătatea Arad 
(F. II), Știința București—lud. sîrmei 
C. Turzii, Progresul Hucurești—Electro- 
pnlere Craiota, C.S.M.S. Iu și—Știința 
Petroșeni (M. II). Unele meciuri, — 
ca de pildă Minerul Baia Mare—Știința 
Galați (M.l), Penicilina lași—Partizanul 
roșu Brașov (F.l), C.S.M.S Iași—Știin
ța Petroșeni (M. II) și Știința Tg. Mureș 
—Sănătatea Arad (F. II), —rețin aten
ția prin apropierea de. forțe dintre e- 
cliipe. Și marea majoritate a disputelor 
— prin promisiunile de spectacol...

In fine, în câteva cazuri, cum este — 
spre exemplu — partida de la Baia 
Mare, echilibrul e de prevăzut că-1 va 
realiza mai cu seamă avantajul tere
nului, prin care 
adversarii, superiori în 
astfel de situații pronosticăm înfrînge- 
rea echipei-oaspe numai în măsura în 
care aceasta se prezintă cu o pregătiră 
moral-volitivă nesatisfăcătoare, ceea ce 
despre Știinta Galați, în genere, nu 
poate fi vorba...

Pledăm așadar, în continuare, pentru 
asigurarea (de către echipe și de către 
federație) a tuturor condițiilor nece
sare pentru o desfășurare cît mai nor-

mală a meciurilor, din care să iasă în
vingătoare într-adevăr cele mai bune 
echipe. In complexul condițiilor create 
în acest scop se înscriu, cuvenindu-li-se 
o mențiune specială, și măsurile pe 
care le-au luat în ultima vreme fede
rația, colegiul central de arbitri. Mul
țumită și efectuării cu chibzuință spo
rită a delegărilor de arbitri principali și 
secunzi, avantajul terenului e din ce în 
ce mai puțin... imbatabil în seria I și 
să sperăm că și în seria a Il-a, curînd, 
victoriile în deplasare ale celor evident 
mai buni nu vor mai fi surprize! Poate 
chiar începînd de mîine...

CONSTANTIN FAUR

Recent s-a disputat campionatul 
Capitalei la armă sport 3x20 focuri, 
rezervat seniorilor. Tinerii trăgători 
de la S.S.E. I s-au impus cîștigînd 
trei din cele patru titluri. La proba 
seniori, elevul L. Minciunescu 
(clasa a IX-a, născut în 1950) a cu
cerit locul I cu 504 p, rezultat echi
valent normei de clasificare de cate
goria I. La proba fetelor pe primul loc 
s-a clasat junioara Ioana Petro viei, 
tot de la S.S.E. 1. în clasamentul pe 
echipe pe primul loc figurează for
mația S.S.E. 1. (L. Minciunescu, N. 
Hornescu, A. Simion și S. Lupașcu) 
cu 1945 p. Cel de al patrulea titlu — 
pe echipe senioare — a revenit tră
gătoarelor de la clubul Dinamo.

HANDBAL: Știința București
și-a început turneul în R.F.G

gazdele își pot egala 
ansamblu. In

TINERII HANDBALIȘTI PE LOCUL II IN COMPETIȚIA DE LA HOMBERG

HOMBERG, 26. In fața unei săli 
pline, echipa Grunweiss Dankersen a 
cîștigat joi turneul internațional de 
handbal, dispunînd în finală cu 7—6 
(4—2) de Știința București. Echipa 
română, considerată ca favorită a tur- 
neului-fulger organizat de clubul TUS 
Rheinhausen, a fost învinsă în finală 
— de o formație care a practicat un 
joc în forță— datorită, pe de o parte, 
comportării foarte slabe a portarului,

iar pe de altă parte din cauză că — se 
pare— a resimțit oboseala călătoriei. 
Totuși, Știința a desfășurat un joc teh
nic, elegant și dacă avea eficacitate în 
acțiunile ofensive, putea obține victo
ria. Au marcat : Moldovan 3, Gațu, 
Goran și Paraschiv, respectiv Liibking 
2, Heuer 3, Golmbcck și H. Kotter.

In cel mai frumos meci al serii, Știin
ța a învins echipa iugoslavă R.K. Za
greb cu 11—8 (5—5). (SID).

fn partida din cadrul sferturilor de 
finală (refinefi, sferturi de finală ale 
campionatului republican pe echipe) 
disputată joi seara, In sala Floreasca 
Intre formațiile Dinamo București și 
Dinamo Craiova, boxerul Petre Co
valiov (Buc.) a boxat In... meci ami
cal. Din ce cauză ? Pentru faptul că 
pugilistul bucureșlean depășise limi
ta de greutate a categoriei respecti
ve (54 kg.) cu 500 de grame. Din 
cauza negii fentei lui, echipa sa por
nea In concurs cu un handicap de 
3 puncte. Fără Îndoială că depășirea 
greutății cu 0,500 kg. este inadmisi
bilă pentru un boxer cu categoria I 
de clasificare. Această cifră repre
zintă mult mai mult decît o simplă 
neglijentă. Și, cele ce s-au petrecut 
mai apoi, confirmă afirmația de mai 
sus...

Pentru că vizita medicală și clnta
rul oficial avuseseră loc cu 24 de 
ore Înaintea meciului (conform În
țelegerii antrenorilor celor două for
malii), antrenorii lui Covaliov au 
mai găsit o portiță de scăpare In re
gulamentul de box... Concurentul pu
tea să repete vizita medicală cu 8 
ore înaintea meciului (deci, a doua 
zi dimineața). Surplusul de greutate 
putea fi pierdut fără nici un efort în 
timpul nopfii, bineînțeles, cu condi
ția ca P. Covaliov să nu mai fi con
sumat alimente sau lichide. Dar lu
crurile n-au stat tocmai așa...

La noul clntar oficial, boxerul s-a 
prezentat, sfidîndu-și colegii de echi
pă și antrenorii, cu nu mai puțin de 
2 kg. (? I) peste greutatea categorici 
respectivei Afllrid că, totuși, seara 
urma să susțină un meci amical. Co
valiov a vrut să aibă ca ascendent 
in fata adversarului său... greutatea.
------------------------------------------------------------------------------

Și, la clntarul de probă făcut Înain
tea meciului avea 58 kg. I DECI, DE 
LA 500 DE GRAME, LA 4 KG. DE
PĂȘIRE. Deși, ne spunea antrenorul 
său, Titi Dumitrescu, greuta'ea s-a 
obișnuită este de 56 kg.

Comportarea inadmisibilă 
tui sportiv este cu atlt mai 
bilă cu cit este vorba de 
ment tlnăr, In care, plnă nu
se puneau mari speranțe, și In care 
s-a Investit multă muncă.

Nu s-a glndit oare Covaliov că 
fapta lui poate aduce insuccesul echi
pei sale ? Rlndurile de fafa, credem, 
11 vor tace pe Covaliov să reflecte
ze... Măsurile pe care le va lua con
ducerea clubului de asemenea...

a aces- 
reproba- 
un e Ie
de mult,

MIHAI TRANCA

TENIS DE MASĂ: România (tineret)-
TSKA Cerveno Zname Sofia 5-0

Ieri dimineață sala de la stadionul 
Republicii a găzduit partida interna
țională amicală de tenis de masă 
dintre selecționata de tineret a Româ
niei și campioana Bulgariei, formația 
TSKA Cerveno Zname Sofia. Avîmi 
o comportare frumoasă, echipa noa- 
stră a ieșit învingătoare cu catego
ricul scor de 5—0.

lată rezultatele tehnice: Demiati
— Gerdgikov 2—0 (19, 18), Slndeanu
— P. Velikov 2—0 (17, 18), Sentivani
— T. Velikov 2—0 (13, 13), Demian
— P. Velikov 2—1 (—18, 18, 18),
Sentivani — Gerdgikov 2—1 (—14, 
19, 22).

De la I. E. B. S,
• S-au pus în vînzare la casele spe

ciale din str. Ion Vidu, Pronosport ca
lea Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 
Oh. Gheorghiu-Dej, stadioanele Repu
blicii, Dinamo, Giulești și patinoarul 
„23 August", biletele pentru întîlnirea 
internațională de fotbal DINAMO BUCU
REȘTI— INTERNAZIONALE MILANO din 
1 decembrie, de pe stadionul „23 Au- 
gust".

• Aceleași case vînd și bilete pentru 
jocul de fotbal RAPID—U.T.A. de mîine, 
de pe stadionul Republicii.

• Casele speciale din str. Ion Vidu, 
Pronosport și de la stadionul Dinamo, 
vînd și bilete pentru întîlnirile de bas
chet ROMANIA (tineret) — GRECIA și 
DINAMO BUCUREȘTI—ZADAR (IUGO
SLAVIA) de astăzi și ROMANIA—GRE
CIA de mîine de la sala Floreasca și 
pentru jocurile de hochei de astăzi și 
mîine de la patinoarul „23 August", a 
cărui casă de bilete este deschisă zilnic.
• Patinoarul „23 August» este deschis 

pentru patinaj public mîine între orele 
19 și 13.
• Pentru întîlnirile internaționale de 

baschet de astăzi și miine de la sala 
Floreasca sînt valabile următoarele le
gitimații eliberate de UCFS/C.G.: roșii

ale
eme- 

ale 
verzi

și maro în piele, gri în dermatin 
maeștrilor emeriți și antrenorilor 
riți ai sportului, gri în dermatin 
maeștrilor sportului la „baschet", ____
de ziariști, însoțite de delegații în limita 
locurilor rezervate fiecărui ziar, la masa 
presei.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr 4830

ACTIVITATEA ÎN TARĂ
u

„CUPA SPORTUL POPULAR" LA 
PLOIEȘTI. Tradiționala competiție 
rezervată echipelor de juniori și ju
nioare a trezit și în acest an un viu 
interes printre tinerii jucători. Par
ticiparea valoroasă aduce un plus de 
atractivitate întrecerii. în prima eta
pă s-au înregistrat următoarele re
zultate : Știinta Palatul Cultura — 
S.S.E. I 30—19 (16—10), S.S.E. III - 
Rafinăria Teleajen 13—6 (8—1)! și 
Liceul nr. 1 — S.S.E. II
(12—5). Paralel au început și 
cerile pentru „Cupa F.R.H.".
taie : S.S.E. I — Voința 9—6 (6—3), 
S.S.E. II
S.S.E. IV 
senioare; 
Prahova 
Olimpia 
jen — 
seniori.
coresp.).

nr. 34—7 
între- 

Rezul-

— Rafinorul 5—0 (2—0)
— S.S.E. III 4—3 (3—1) 
Știința Palatul Culturii 
19—13 (10—4), A.S.A.

61—7 (22—1) și Raf. Telea- 
Voinla 59—6 (26—3) — la 
(M. Popescu și A. Crist ea,

și 
la

25 ECHIPE ÎN SUBCENTRUL SI
BIU. Cele două competiții de iarnă 
— „Cupa F.R.H." și „Cupa Sportul 
popular" — se bucură și în acesț 
an de o frumoasă participare: 15 Ia 
seniori și senioare, 10 la juniori și 
junioare, din Sibiu, Cisnădie, Me
diaș, Copșa Mică. Iată primele re
zultate : Textila Cisnădie 
sea Cisnădie 30—17 (13—6), A.S.A. 
Sibiu — Constructorul Sibiu 21—2 
(14—1), la seniori; S.S.E. Sibiu — Re
cord Mediaș 10—7 (4—3), la seni
oare; A.S.A. Sibiu — înainte Sibiu 
38—6 (19—3), Voinja Sibiu — S.S.E. 
II Sibiu 25—24 (12—17) la juniori. 
O notă proastă pentru cîteva din 
asociațiile sportive care n-au înțeles 
să prezinte echipele în prima etapă 
(Steaua roșie Sibiu, C.S.M. Sibiu și 
FI. roșie Sibiu). Sînt necesare măsuri 
din partea comisiei locale de handbal 
pentru a preîntîmpina pe viitor ast
fel de neprezenlări. (I. Ionescu și I. 
Pietraru, coresp.).

Mata-

Unde mergem?
AZI

ȘAH. Sala I.P.G. (strada aviator
Traian Vuia nr. 6), de la ora 15: 
runda a lV-a a campionatului re
publican masculin.

MIINE
BASCHET. Sala Floreasca, de 

la ora 17: România (tineret) — 
Grecia, meci amical. Dinamo 
București — Zadar (Iugoslavia), 
meci in cadrul „C.C.E."

SCRIMĂ. Sala Dinamo, de la 
ora 8 : întîlnirea dintre reprezen
tativele de tineret ale României și 
Poloniei.

HALTERE. Sala Dinamo II, de 
la ora 17: „Cupa Dinamo“.

BASCHET Sala Floreasca, de la 
ora 18- România—Grecia (amical).

SCRIMĂ. Sala Dinamo, de la 
ora 8: intilnirea dintre echipele 
de tineret ale României și Poloniei.

JUDO Sala Casei de cultură a 
raionului .Tudor Vladimirescu' 
(str Tui turele nr 8), de la ora 10: 
campionatul orașului București.

HALTERE Sala Dinamo II. de 
la ora 9: „Cupa Dinamo*.

Citiți revista SPORT nr. 22
Dim cuprins :
FOTOCRONICA „SPORT

• Dinamo București în turul ur
mător al C.C.E. la baschet
• Gheorghe Tohăneanu și Eve- 
lyne Letourneur campioni inter
naționali ad României la gimnas
tică • Concurs de patinaj artistic 
la Berlin • Faze clin meciurile de 
fotbal Levski Sofia •— Benfica 
Lisabona și Spania — Irlanda de 
Nord.

FOTBAL :
— România a învins Portugalia I
— 11 „schimburi*cu Eusebio
— „Inter" din nou la București
— Prezentarea echipei Steagul 

roșu Brașov
HANDBAL:

— După „mondialele" feminine 
dim R.F.G.

— De vorbă cu... Wilhelm Tell 
ATLETISM :

— La școala sprintului bucureș- 
tean

— Mica 
atracția

— Ludvig
HOCHEI—PATINAJ :

— Trebuie să mergem la „mon
dialele* de hochei I

enciclopedie „Sport" : 
ștachetei

Danek

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
ora 14 : Rapid — U.T.A. (cat. A) ; 
stadionul Progresul, ora 10: Pro
gresul Buc. — Ceahlăul Piatra 
Neamț (cat. B); teren Gloria, ora 
10: Metalurgistul București—Con
structorul Brăila (cat. B); teren 
Timpuri Noi, ora 10: Flacăra roșie 
Buc. — Chimia Făgăraș.

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 
8: Progiesul București — Electro- 
putere Craiova (m. II), Steaua — 
Petrolul Ploiești (m. I); sala Giu- 
lești, de la ora 8,30 : Știința Bucu
rești — CS.M Cluj (f. II), Știința 
București — Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii (m. II), Rapid — 
Constructorul Brăila (m I). me-

— Sub lumina reflectoarelor
— Mozaic artistic

Nr. 22 al revistei Sport este 
completat cu două pagini intere
sante de Magazin sportiv.

Procurați-vă din timp revista 
SPORT nr. 22.

Abonați-vă la revista „Sport 
pe 19661

ciur! in cadrul campionatelor re
publicane.

ÎNOT ȘI POLO. Bazinul Flo
reasca, de la ora 9 și de la ora 15: 
campionatul de înot al Capitalei 
și meciuri de polo in campiona
tul de copii.

ȘAH. Sala I.P.G., de Ia ora 
16,30; runda a V-a a campionatu
lui republican masculin.

HANDBAL. Sala Floreasca, de 
la ora 8, meciuri în cadrul „Cupei 
F.R.H." : Voința — Fabrica de 
timbre (f), Raf. Teleajen — Steaua 
(m), Progresul — S.S.E. nr. 2 (f), 
Dinamo — Rapid (m). S.S.E nr. 1 
— I.C.F. (f) și Voința — Știinta 
(m)



îndeaproape.,

foraje tot

suporterii lui...
Ce doresc

MM

Rapid : „cale liberă* 
pînă la stația terminus*

Petrolul :
mai intense spre șefie

U T.A. :
pase, dar și goluri multe;

Steagul roșu : să nu 
mai termine benzina toc
mai în deplasare ;

Crișul : un atac repede 
ca... Crișul ;

Dinamo Pitești ; nu la 
Trivale, ci Ia tri... deal !

GH. RÂILEANU

*
țesături de

Filmul lor preferat
Turistul: CĂLĂTORIE 

ÎN JURUL PAMÎNTU- 
LUI

Parasutistul : CINEVA 
ACOLO SUS, MĂ IU
BEȘTE

Motociclistul : PĂCAT 
DE BENZINĂ

Canotorul : 800 LEGHE 
PE AMAZOANE

Foncîistul : PÎNĂ LA 
ORAȘ NU E DEPARTE

Gimnastul : DOI PE 
UN BALANSOAR

Boxerul : RUNDA A 
ȘASEA

Scrimerul : CEI TREI 
MUȘCHETARI

Mijlocașul : AGEN
TUL DE LEGĂTURA

VICTOR HÎLMU

FOTBALIȘTILOR

Cărți de vizita CINCI DINTRE EI
Crnci nume. Cinci tineri sportivi a căror pasiune comună este handbalul. Țelul lor ? Să calce cît mai 
repede pe urmele lui Ivănescu, Mozer, Nodea, Redl și Hnat. (Și semne sînt: București tineret - București 

seniori 25-21 !) Să-i cunoaștem mai

GH. GORAN — 21 
ani, 1,78 m, student în 
anul IV al I.C.F.; a de
butat la Ș.S.E. 1 (an
trenor 
iar în prezent — jucă
tor al echipei ■
București. Are la activ 
3 meciuri internaționale 
(A). Este „șeful pro
moției” sau... dirijorul, 
cum obișnuiesc să-1 
numească „tribunele"; 
axul pe care se desfă
șoară întregul meca
nism de joc al forma
ției și în același timp 
un remarcabil șuter. A- 
tenție portari —■ nu-1 
scăpați din vedere nici 
un moment t

V. Gogîltan).

Știința

CRISTIAN GAȚU — 
20 ani, 1,78 m, student 
în anul III la Institu
tul de Construcții din 
București; a debutat la 
Ș.S.E. 2 (antrenor Fr. 
Spier), iar în prezent 
poartă culorile Științei 
București. Și el a evo
luat de 3 ori alături de 
campionii lumii. Este 
„sfîrleaza" echipei. Cît 
despre finețea execuți
ilor sale, handbaliștii 
vest-germani nu-1 vor 
uita mult timp pentru 
golul de-a dreptul ex
cepțional (dintr-un
unghi imposibil) pe 
care l-a înscris la 
Dortmund în 1964 !

TITUS MOLDOVAN 
— 20 ani, 1,73 m, stu
dent în anul n al Insti
tutului Pedagogic 
Bacău ; a debutat 
Ș.S.E. 2 București 
acum este golgeteriil 
dinamoviștilor băeăoani. 
Excelent dribler — cu 
reale calități de bas
chetbalist — și un pa- 
seur de mîna întîi. Iar 
cînd i se oferă și 
culoar liber, șutul său 
rar își greșește ținta. 
Constituie un adevărat 
exemplu de modestie 
și conștiinciozitate în 
pregătire.

din 
la 
Și

un

CORNEL PENU — 19 
ani, 1,90 m (mai înalt 
decît Redl), student în 
anul II al Facultății de 
mecanică din Galați; a 
debutat Ia Ș.S.E. Bu
zău, iar în prezent a- 
pără buturile studenți
lor gălățeni în catego
ria A. Primul său meci 
internațional A — mar
țea trecută împotriva 
Iugoslaviei. Are multă 
sobrietate, un calm 
olimpic și reflexe de-a 
dreptul impresionante, 
calități perfecte de a 
urma „panterei negre" 
în poarta primei noas
tre reprezentative.

MIHAI 
•— 21 ani, 
dent în 
I.C.F.; a 
Ș.S.E. 1,

MARINESCU
Stu- 

la 
la 
în 

pen-

1,77 m, 
anul IV 
debutat 

optînd
cele din urmă tot 
tru Știința București. 
Este pivotul echipei și 
totodată 
lor mai 
goluri, 
este și
luptă, dorința 
mutată de a duce me
reu echipa sa spre 
victorie.

și autorul ce- 
spectaculoase 

Impresionantă 
puterea sa de 

nestră-

l-ați recunoscut, probabil. Sînt cinci din cele mai bune 
duse" ale școlii handbalului românesc, cinci tineri sportivi din 
formația pregătita de prof. E. Trofin care, alături de colegii 
lor (Paraschiv, Licu, Roșescu și consacratul Nica) au obligat 
mai multe reprezentative de certă valoare de pe continent 
să încline steagul. Sînt cei care vor prelua ștafeta campioni
lor mondiali și vor încerca s-o ducă cît mai departe, spre con
tinua întărire a prestigiului handbalului românesc.

Le-o dorim din toată inima ! (a.v.).

5JPe scenă c mai ușor"

Diogene... profesor

In cartea sa intitulată 
„Vinderea lui Diogene**, 
Eubulos povestește cum 

Xeniades, un cetățean din 
Corint care l-a cumpărat ca 
sclav,.pe celebrul filozof al 
antichității, .i-a încredințat 
acestuia sarcina educației 
fiilor săi.

Eubulos arată că, după 
orele de 
țiile de 
tjmpul 
grec i-a

studiu, urmau lec- 
educație fizică, în 
cărora înțeleptul 
învățat pe fiii lui

Xeniades să ochească cu 
sufita și să arunce pietre 
cu pr.aștia. Luptele și gim
nastica au fost alte două 
„materii* pe care le-a pre
dat atunci Diogene.

Iar Xcniades era mul
țumit. Potrivit spuselor 
lui „culoarea frumoasă a 
obrajilor** se accentua la 
copiii săi, „sănătatea ge
nerală a trupurilor lor** de
venise mai bună.

I

Imbold la învățătură

Terenul de fotbal nu este sce
na unui teatru de varietăți. Des
pre aceasta avea să se convingă 
personal jonglerul Eduardo Gon
zales, care s-a remarcat pe sce
nele din Madrid prin jongleriile 
sale cu mingea. Convins să par
ticipe la un meci de fotbal, Gon
zales a apărut în postul de înain
taș central, dar în ciuda efortu
rilor sale nici nu a putut să pună

piciorul pe minge, atît de bine 
a fost păzit de apărătorii echipei 
adverse. Întrucît nu a reușit să 
arate, pe stadion nici una din 
jongleriile sale, după 20 de mi
nute de joc el a părăsit terenul 
resemnat: „Aici pe stadion — a 
spus Gonzales — este o muncă 
grea. Pe scenă mi-e mult mai 
ușor**.

Conducerea clubului ita
lian de fotbal Juventus To
rino a avut o idee origi
nală, care s-a dovedit un 
puternic stimulent în rîn- 
dul școlarilor. Pentru me
ciurile desfășurate pe teren 
propriu Juventus a «acordat 
intrarea gratuită unui nu- 
^r de 3000 de școlari în 

vîrstă pînă La 13 ani. Pen
tru aceasta au fost tipă
rite legitimații speciale de 
intrare care sînt distribuite

numai celor mai buni elevi 
din fiecare clasă a tuturor 
școlilor din Torino.

Experiența a avut un 
succes răsunător. Directorii 
școlilor au declarat că sînt 
eu totul uimiți de silința 
pe care și-o dau acum e- 
levii la învățătură și la 
păstrarea disciplinei și sînt, 
totodată, extrem de mulțu
miți pentru faptul că a 
sporit simțitor media no
telor bune ale școlarilor.

Veți povesti :
Acesta este tricoul lui Eusebio, 
Al lui Germano,
Al lui Coluna,
Al lui Torres...
Pe vișiniul tricoului
- Ca pe un ecran panoramic - 
Va răsări
Flacoro torțelor. 
Viscolul aplauzelor. 
Vă veți aminti :
Acesta este tricoul lui Eusebio, 
Acesta al lui Germano...
Cînd veți simți
Vreodată oboseala
Cum în picioare vicleană se lasă, 
Aduceți-vă aminte
De tricourile vișini» 
De acasă...
Și poate-ntro zi, cînd vet» fi 
Victorioși în țâri cu renume,
A Iți jucători vor povesti 
Undeva în lume
Cu respect
Și glas slab 
Sugrumat 
De emoție :
- Priviți, acesta este tricoul lui Dridea, 
al lui Ghergheli,
al lui Pîrcălab...

MIRCEA BONDA

M-am împăcat cu... frizerul!
Am un frizer cu o „mină 

de aur**.
zile mi-a defrișat cu dex
teritate barba cu un brici 
de virtuos ! De la o vreme 
însă, intru la el cu aceeași 
stringere de inimă cu care 
intri la dentist sau te așezi 
pe masa de operație. Și 
cînd te gindești că totul 
a pornit de la păcătoasa 
mea de gură. Am scăpat 
o vorbă odată, acum eîteva 
luni, că 
toartă cu 
Pîrcălab. 
pectul lui 
rise.

După meciurile cu Turcia 
și Cehoslovacia 
București, mi-a 
bacșișul. Mai 
dresase pe colegi 
Iute toți într-un 
intram în frizerie. Nu mai 
lipsea mult să mi se ofere, 
și flori sau să-mi cin te 
fanfara „Higiena** aria lui 
Figaro din „Bărbierul'*—

Dar a venit meciul de la 
Lisabona, pierdut după cum 
se știe la mare luptă. Cînd 
am intrat luni în frizerie, 
m-a făcut să aștept o jumă
tate de oră, apoi s-a apu
cat plictisit de treabă lă- 
sîndu-mă cu un smoc de 
păr sub nas:

— Ai văzut ce-a făcut 
dumitale?, a 

scutunnd șer- 
t în 
> la 
ras

Ani și ani de

sînt prieten la 
Hă&măgeanu și 

De atunci, res- 
pentru mine spo-

de la 
refuzat... 

mult, îi 
să mă sa- 
glas cînd

Pîrcălab al 
mormăit el, 
vețelul drept

M-am dus 
care mi-a i 
„restanță**. Am___
relațiile cu frizerul meu I 
V-arn spus, nu mă pot lipsi

capul meu. 
alt bărbier, 

suprafața 
reluat apoi

POȘTA MAGAZIN » Poșta Magazin « POȘTA MAGAZIN
ION PINTEA, BUCU

REȘTI. — Boxerul Pintea, 
eroul schiței „A fost o vic
torie sau o înfrîngere ?", 
apărută în numărul 
sîmbăta trecută 
lui

de
al ziaru-

nostru,

personaj imaginar, 
îmi amintesc, ați 1 
acum 10—12 ani. 1 
voie noului „Pintea1 
boxeze măcar 
schiță !...

Dv., 
boxat 
Dați-i 
i“ să 

într-o...

COSTEL GROZA, CRA
IOVA. — Schroiif, după 
cum ați văzut, a ieșit la... 
pensie din punct de ve
dere fotbalistic. Cum pu
teți crede că, în urmă cu 
3 ani. el a apărat poarta 
echipei de... juniori a Ce
hoslovaciei, în cadrul Tur
neului U.E.F.A. ? 
apăVat Venei.

ION ALEXA, 
GOLEȘTI. — Nu

Atunci a

SCHITU 
vă înșe-

stoperul echipei 
în meciul cu Pro- 

finala
lăți : 
C.C.A. 
greșul Oradea din 
Cupei pe anul 1955, a fost 
Caricaș. Ceea ce nu vă 
amintiți este că el a avut 
© comportare bună în a- 
cest meci pasionant, în
cheiat
— cu 
C.C.A., 
Partida 
decembrie 1955. Numai că 
mă gîndesc și mă apucă... 
frigul !

— după prelungiri 
victoria echipei 

cu scorul de 6—3. 
s-a jucat la 17

s-a clasat, iar mai depar
te n-a... numărat nimeni, 
fiind vorba de o în trecere 
cu caracter experimental. 
Să sperăm că la u* viitor 
concurs va fi mai în fată, 
ca să-1 vadă toată lumea !

ILIE GHEORGHE, BUCU
REȘTI. Am ales trei din
tre „fillmele" propuse 
dv. :

Rapid :
Petrolul :

S-A SFTRȘIT
C.S.M.S. : 

CIUDATI PE 
DE GHEAȚA

UN GRUP DE CITITORI, 
PLOIEȘTI. — De acord ou 
dv. : Dragomir, mijlocașul 
stingă al Petrolului, este 
un jucător plin de vitali
tate, deosebit de util Pe
trolului. Poate că, într-o

locuri) se desfășoară me
ciuri de fotbal. Pe „Sta
dionul Sokolilor", unde în
cap și 200 000 de oameni, 
au loc demonstrații spor
tive cu caracter de masă. 
Aiti, din cauza distanței, 
înaintașii ar avea cu ade
vărat scuze că... nu văd 
poarta !

DUMBRAVAN, 
INAND. — Săt- 
noul fundaș al

ȘEFUL 
LUPTA 

' INCA !
MUSAFIRI 
MUNTELE

SERGIU CIORBEA, ClM- 
PULUNG MUSCEL. 
Mircea Petescu, de la 
Steaua, este originar din 
comuna Peciea — regiu
nea Banat. El are 23 de 
ani. înălțimea lui : l.âl m. 
După cum vedeți, cu înăl
țimea nu stă rău ! Cu teh
nica mai are, uneori, in
conveniente !

AUREL 
COMUNA 
mă rea nu, ____ ______ ,
echipei Steaua, a jucat în 
echipa de juniori a Cri- 
șanei. Ultimul său... domi
ciliu sportiv a fost la 

A.S.A. Tîrgu Mureș.

zi, va fi util și echipei 
naționale. Ii dorim acest 
lucru 1

NICOLAE MARIN. — C.
Bloțiu a concurat la 1500 
m cu prilejul întrecerilor 
atletice organizate în ca
drul „Săptămînii preolim- 
pice" din Mexiic. Rezulta
tul ? Printre primii 6 nu

VALENTIN IONESCU, 
BUCUREȘTI. — Ne între
bați care stadion este mai 
mare : „Nepsport" sau „Sta
dionul Sokoliilor" din Pra- 
ga ? Să fim înțeleși: pe 
„Nepsport" (80.000 de

I. GHEORGHE, BUCU
REȘTI. — 1) Cassius Clay 
împlinește 24 de ani la 17 
ianuarie, iar Floyd Pat
terson va avea la 4 ia
nuarie 31 de ani. 2) Nu vă 
sfătuiesc să vă faceți pro
fesor de matematică ! O 
echipă care cîștigă „aca
să" în „Cupa cupelor" la 
fotbal cu 1—0 și pierde în 
deplasare nu cu 12—1, cum 
dați ca exemplu dv., ci cu 
4—1, este eliminată. Adw- 
nați golurile : 4 de o parte; 
3 (socotind că un gol în
scris 
reaza 
parte.

în deplasare valo- 
dublu) de cealaltă

ION POȘTAȘU
IInstrații de
NEAGU RĂDULESCU

de el. li mai trecuse „nă
duful**, se mai muiase și se 
îmblînzise și... briciul. A 
venit însă meciul de la Dra
ga. A doua zi am tras aer în 
piept, mi-am făcut curaj și 
am intrat la frizerie. M-a 
săpunit îndîrjit, și-apoi, 
cu briciul suspendat dea
supra gîtulni, mi-a zis :

— - Ai văzut ce-a făcut 
dumitale? 
gol. Să-ți

H ăl mugeau u al 
Ne-a împușcat un 
fie de binef

Poți să scoți 
cînd doi ochi te privesc 
chiorîș iar briciul stă ca 
o ghilotină deasupra gitu- 
lui? Am tăcut mile și-am 
suportat cu stoicism „exe
cuția**. Dar dacă ar fi aflat 
că sînt prieten cu llie 
O ană încă din... copilărie, 
ce s-ar fi întîmplat care cu 
mine? Tot ce îmi amintesc 
e că și așa a folosit mai 
mult creionul antiseptic de
cît... briciul. Cînd am scă
pat din mîinile lui, obrazul 
meu arăta ca. și cum aș fi 
fost ...pilit. Nu se cicatri
zaseră tăieturile bine 
urmat jocul de 
Eu sînt, totuși, 
rajos, așa că 
neață am intrat 
Trăgeam însă nădejde în 
sinea mea că poate „omul 
meu** e în „tura** de după 
amiază. Dar el era acolo. 
Mă aștepta. încruntat și 
cu briciul pregătit. Am scă
pat țptuși cu viață, dar 
după ce-am zbughit-o pe 
ușă ca urmărit de fantome, 
m-am decis să-mi las barbă 
ca... Germano. Și așa am 
făcut !

A venit meciul cu Portu- 
ealia de la București și am 
așteptat acest joc cu o e- 
moție mai mure chiar decît 
fotbaliștii din lot. Vă în
chipuiți, era în joc... barba 
mea!

...Vă mulțumesc din su
flet, băieții

Luni am intrat în frizerie 
ca Nelson după bătălia de 
la Trafalgar. In ce privește 
viitoarele meciuri interna
ționale, n-aș mai vrea să 
vă iau pe... barba meal

și-a 
la Ankara, 
un om cu- 
luni dimi- 
în frizerie.

GEORGE MIHA1ACHE

Gînduri
după meci

Un fotograf

Oaspeții, instantaneu,
Au rănțâs. ca-ntr-un clișeu 
Cînd cu ciudă au văzut 
Gol ...servit ă lâ minut.

Un rugbist

lumea toată,
mare 
astă dată,

Am avut, ca
Și eu bucurie
Că la noi, de
S-a văzut... o transformare.

V. D. POPA



DUPĂ MECIUL EGAL Cil ECHIPA U.R.S.S.

Brazilienii vor să revizuiască alcătuirea echipei 
reprezentative de fotbal pentru C.M.

H CORESPONDENȚA SPECIALA PENTRU ZIARUL „SPORTUL POPULAR"

Opinia publică braziliană continuă 
să fie sub impresia evenimentului 
sportiv principal al ultimei duminici, 
întîlnirea de fotbal dintre reprezenta
tivele Braziliei și Uniunii Sovietice. 
Cei mai multi cronicari sportivi de 
aici apreciază că rezultatul de egali
tate (2—2) este just, deși surprinză
tor. Aceasta deoarece fotbaliștii bra
zilieni (cu excepția lui Gerson, Pele 
și Jairzinho) s-au mișcat mai lent ca 
de obicei și au dat semne de oboseală 
în repriza a doua, în timp ce so
vieticii au dovedit o mai bună pre
gătire fizică și multă perseverență.

„Selecționata braziliană nu se pu
tea aștepta la mai mult — notează 
cunoscutul cronicar sportiv Joao 
Saldanha în „Ultima Hora" — întru- 
cît a fost constituită în grabă, cu o 
săptămînă înainte de meci, iar antre
namentele sale au fost neglijate". 
Intr-adevăr, după îndelungi medita
ții, federația braziliană de fotbal a 
hotărît în ultimul moment să pre
zinte aceeași formație care în luna 
iulie învinsese cu 3—0 echipa 
U.R.S.S., pe stadionul „V. I. Lenin" 
din Moscova. Principiul clasic „...să 
nu schimbi niciodată echipa care 

cîștigă" s-a dovedit însă că nu este 
operant la distanță de o jumătate 
de an.

Brazilienii au inițiat în prima re
priză cîteva ingenioase combinații 
tactice, dar apărarea oaspeților 
funcționa cu multă precizie. La 
pauză, ambele formații au re
curs la schimbări de jucători 
(Dudu, Flavio șl Bellini la brazilieni ,- 
Afonin și Husainov la sovietici). 

Imediat după reluare, gazdele domi
nă. Golul înscris de Gerson în min. 
51 dă aripi brazilienilor. Combinațiile 
în jumătatea de teren a oaspeților se 
succed cu repeziciune și cea din care 
a urmat golul lui Pele merită să fie 
descrisă în amănunt: „Perla Nea- 

■ă" a primit o pasă excelentă de
la Jairzinho, a driblat doi adversari, 
In stilul său simplu și caracteristic, 
lăsîndu-1 perplex pe Iașin, ieșit în 
întîmpinare șt — după o deplasare 
laterală — a trimis balonul în plasă, 
dintr-un unghi foarte dificil. Se părea 
că rezultatul de la Moscova va fi 
cel puțin repetat. Dar de data aceas-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
e într-un meci contînd pentru 

„Cupa campionilor europeni' la bas
chet (masculin) echipa A. S. Denain 
Voltaire a învins cu scorul de 
61—53 echina Cerveno Zname Sofia. 
La pauză, scorul era favorabil oas
peților: 30—25. Returul va avea loa 
la 2 decembrie la Sofia.

• Campionatul unional de șah, 
care se desfășoară la Tallin, a con
tinuat cu runda a treia. în centrul 
atenției s-a situat meciul fruntașilor 
clasamentului, Keres și Polugaevski. 
Partida s-a încheiat remiză. Keres 
și Polugaevski totalizează acum 
eîte 2% p. Tot remiză s-au încheiat 
și întîînirile: Buhman — Simaghin, 
Kuzmin — Bronstein și Livadanski — 
Taimanov. Buhovski a cîștigat la 
Lepeșinski, iar Korcinoi la Gufeld. 
Restul partidelor s-au întrerupt.

Randy Matson 
debutează ca baschetbalist!

Potrivit unei relatări transmise din 
New York de corespondentul agen
ției „France Presse", recordmanul 
mondial la aruncarea greutății, Randy 
Matson, campion olimpic Ta Tokio, a 
anunțat că în cursul sezonului de 
iarnă nu va participa la nici un con
curs de atletism pe teren acoperit.

Matson va continua să se antre
neze la această probă, dar în același 
timp își va face debutul într-o echipă 
amatoare de baschet, sport ®are-l 
pasionează asum foarte mult- 

ta, situația a fost alta. Oaspeții au 
început să contraatace periculos pe 
flancuri, apoi — la o scădere vizibilă 
a potențialului gazdelor — au preluat 
inițiativa, sporindu-și mereu agresivi
tatea. Golul lui Banișevski din min. 
72 a produs un vădit dezechilibru în 
joc, egalarea, adusă de Metreveli 
după o frumoasă combinație pe aripa 
dreaptă părînd acum perfect normală. 
Mai mult chiar, sovieticii au avut o- 
cazia de a marca din nou în ultimele 
minute.

Majoritatea specialiștilor consideră 
că rezultatul de egalitate de la 
„.Maracana" echivalează cu o victo
rie pentru echipa U.R.S.S. Presa 
subliniază faptul că oaspeții pleca
seră din Moscova pe o temperatură 
de minus 22 grade și au jucat aici 
la plus 30 grade.

Rezultatul de duminică a fost un 
adevărat „duș rece" pentru iubitorii 
fotbalului din Brazilia. De pe acum 
a început să se vorbească despre ne
cesitatea unor măsuri de precauție 
în vederea turneului final al G. M„ 
de anul viitor. Printre acestea ar fi 
înlocuirea unor jucători cu reputație, 
dar care dau dovadă de un randament 
scăzut. Se prevede că va urma o dis
pută și mai accentuată între condu
cătorii federației de specialitate, 
pentru pregătirea unei selecționate 
corespunzătoare dorinței de a repre
zenta cu cinste prestigiul fotbalului 
brazilian la Londra.

VASILE OROS

Revista 
presei străine:

O SCHIMBARE RADICALA
ÎN METODELE DE PREGĂTIRE?

Problema aclimatizării la altitudine, legată de viitoarele Jocuri 
Olimpice de vară care se vor desfășura la Ciudad de Mexico (2 240 m 
deasupra nivelului mării), continuă să fie subiectul principal de discuție 
pentru majoritatea comentatorilor sportivi de peste hotare. Dintre 
numeroasele materiale apărute în presa străină după disputarea între
cerilor „Săptămînii sportive internaționale" din Mexic, am cules aci 
două, care sintetizează opinii ce se bucură de cea mai largă circu
lație în rîndurile specialiștilor. Deosebit de interesantă este in special 
părerea după care J.O. din 1968, prin problemele noi ce le ridică, pot 
aduce o revizuire totală a conținutului pregătirii sportivilor, valabilă 
și după epuizarea întrecerilor de la Ciudad de Mexico.

Gazelle de Lansanne
Jocurile Olimpice din 1968 vor avea 

o influență considerabilă asupra evo
luției recordurilor în majoritatea pro
belor atletismului, natației și ciclismu
lui. Aceasta este lecția ce trebuie să 
fie trasă după competițiile preolim- 
pice ce s-au desfășurat la Ciudad de 
Mexico. Problema altitudinii rămîne 
Ia ordinea zilei 1 Chiar înaintea re
centelor întreceri ale ,,Săptămînii 
sportive Internaționale", se știe că 
atleții ce trebuie să efectueze un e- 
fort prelungit vor întîmpina o di
ficultate suplimentară din cauza con
ținutului mai scăzut în oxigen al ae- 
ruluL

Experiența făcută în aceste ultime 
săptămîni a confirmat în linii mari 
aceste previziuni teoretice. Ea a de
monstrat însă că în previziunile lor, 
specialiștii nu au ținut seama de in
fluența considerabilă a pregătirii la 
altitudine pe care majoritatea echi
pelor o vor face înainte de Mexic 
și nici de aceea din timpul șederii lor 
acolo, chiar în condițiile Mexicului.

Se știe că atleții, înotătorii și ci
cliștii francezi care au participat a- 
nul acesta la „preolimpicele" din 
Mexic s-au pregătit în cursul unul 
stagiu organizat la Font-Romeu, în 
Pirinel, la 1 800 metri altitudine. La 
trei ani înaintea Jocurilor, acest 
prim stagiu de la Font-Romeu nu 
putea să aibă decît un caracter ex
perimental. Fiind la sfîrșit de sezon 
și în perspectiva unor competiții care 
nu aveau o importantă capitală, par
ticipanții nu și-au forțat pregătirile. 
Or, la înapoierea sa din Mexic, cam

Australianul Ron Clarke (la mijloc), recordman mondial pe 
5000 m și 10 000 m plat, încearcă să țină pasul cu sovieticul 
Țiurin și tunisianul Gammoudi (nr. 69), învingătorul recentei 
curse de 5 000 m de la Ciudad de Mexico. Cine dintre ei va fi 
mai bine pregătit pentru J.O, 1968 ?.
——«MM——

pionul Franței de bras pe 100 și 200 m 
Georges Kiehl a declarat: „în Mexic 
colegii mei atleți specializați în 100 șl 
200 m ca și sprinterul ciclist Morelon 
au fost cu atît mai mult stupe- 
fiați de viteza și ușurința cu care 
atingeau un Tegim înalt, cu cît 
ei nu se simțeau de fapt decît 
într-o formă slabă. In 1968, cînd în
tregul sezon va îl axat pe Mexico 
și cînd antrenamentele la altitudine 
se vor înmulți și perfecționa, rezul
tatele vor fi și mai spectaculoase".

Dar există de asemenea o altă re
acție interesantă- la înapoierea de 
la altitudine. La întoarcerea sa din 
Mexic — unde se știe că el concurase 
într-o formă slabă — atletul austra
lian Ron Clarke a bătut recordul 
mondial pe 20 kilometri și pe o oră!

înotătorul Georges Kiehl s-a antre
nat în condiții mediocre la Font- 
Romeu. La Mexico performan
tele sale au fost de asemenea 

DIN SPORTURILE DE IARNĂ
• Pregătirile schiorilor sovietici

pentru Jocurile Olimpice de iarnă de 
Ia Grenoble vor începe chiar în pri
mele zile ale anului 1966. Intre 7 șl 
9 ianuarie, la Otepia, va avea loc un 
concurs de selecție al schiorilor fon- 
diști și al biatloniștilor. Specialiștii 
probei de combinată nordică se vor 
întrece la Kirovsk, iar concursul 
de verificare al ștafetelor se va dis
puta la Murmansk. Pentru patinatorii 
de viteză prima repetiție olimpică 
va fi prilejuită de întîlnirea cu echi
pa Norvegiei, programată la Mosco
va în luna ianuarie. *’

• Poate părea curios, dar Elveția 
— țară cu tradiție în schi —■ apelea-

mediocre. La înapoierea în Europa, 
încă nerestabilit de pe urma obose
lilor călătoriei, el a plecat la Anvers 
pentru a participa la o îjitîlnire in- 
tercluburi și pe distanța de 200 me
tri bras într-un bazin de 25 m (este 
adevărat neregulamentar pentru sta
bilirea unui record național sau in
ternațional) a realizat un timp su
perior cu 4 secunde recordului Fran 
ței, deținut tot de el!

Georges Kiehl este categoric i 
„Pe distanțele de viteză pură, a- 

tleții și cicliștii pistarzi vor bate 
toate recordurile în timpul Jocurilor. 
Cît privește pe ceilalți, inclusiv îno
tătorii, este suficient să fie trans
portați Ia Acapulco, la nivelul mării, 
ia 400 km de Mexico City, pentru ca 
la ieșirea din lunga lor pregătire Ia 
altitudine să pulverizeze cele mai 
bune timpuri mondiale pe toate cele
lalte distanțe".

Iată de ce Jocurile Olimpice 1968 
vor prilejui cu siguranță o schimbare 
radicală în metodele de pregătire 
pentru marile competiții.

Studiile și comentariile în legătură 
cu efectele altitudinii asupra perfor
mantelor sportive slnt tot mai nu- 

ză la antrenori străini la această 
disciplină, sportivă. In vederea pre
gătirii sportivilor elvețieni pentru 
campionatele mondiale de schi (pro
bele nordice), care se vor desfășura 
la Oslo, federația de specialitate a 
angajat ca antrenori pe suedezul 
Lennart și pe austriacul Sepp Bradl. 
Lennart se va ocupa de pregătirea 
fondiștilor, iar fostul campion mon
dial Bradl de cea a săritorilor.

• Cercurile iubitorilor de schi din 
R. F. Germană sînt îngrijorate de in
disponibilitatea a doi dintre princi
palii componenți ai reprezentativei 
țării pentru campionatele mondiale 
de la Oslo. Este vorba de Georg

ȘTIRI... REZULTATE..
LONDRA. La Glasgow, în cadr 

campionatului interbritanic Ia fotb< 
Scoția a învins reprezentativa Țăi 
Galilor cu scorul de 4—1 (3—1).

La Southampton reprezentativa < 
tineret a Angliei a întrecut selecți' 
nata corespunzătoare a Iugoslavi 
cu scorul de 2—1 (1—0).

Finlandezul Rauno Aaltonen 
cîștigat raliul automobilistic al A3 
gliei. La femei victoria a reven 
sportivei engleze Pat Moss-Garl 
son.

ISTANBUL. Turneul de sabie o 
ganizat în localitate a fost cîștig 
de bulgarul Stavriev, care l-a învii 
în finală pe italianul Raggione. Su 
prinzător, francezul Revenu a oci 
pat locul 81 La spadă, Nagy (Ung 
ria) a ocupat primul loc.

OTTAWA. Cu prilejul expoziții 
mondiale din 1966 de la Mon,rf!fe 
(Canada) se va organiza un tunic 
de fotbal la care vor fi invitate 
serie de echipe.

MOSCOVA. La sfîrșitul lunii ii 
nuarie 1966 se vor desfășura pentr 
prima oară în istoria sportului sc 
vietiic concursuri de schi în nocturn 
întrecerile vor avea Ioc la Moscov 
și vor cuprinde probe de 6 km per 
tru femei șl 12 km pentru bărbați.

ANGERS. Surpriză în concursul d 
cros desfășurat la Rablayl Victori 
a fost repurtată de Martinage, car 
a parcurs 6,750 km în 22:25,0. El 
învins în ordine pe Tijou 
22:27,0 și Jazy — 22:54,0. La sfîrșiti 
concursului recordmanul mondi: 
Jazy a declarat ziariștilor că a con 
curat suferind de gripă.

CAIRO. în ultimul meci al turneu 
lui pe care l-a întreprins în R.AX 
selecționata masculină de volei 
R. D. Germane a întîlnit reprezer 
tativa țării. Oaspeții au terminat îr 
vingători cu 3—0.
IIMWI Bl.....■IMIIIBII ■Mill IIII1T

meroase, cu cit se apropie data des 
fășurării J.O. de Ia Mexico. Rcccn 
un specialist al sportului italian, En 
rico Ardelli, și-a exprimat părere 
asupra unui important aspect ai pro 
blemei: efectul altitudinii asupr 
gravitației terestre și, implicit, asu 
pra performanțelor sportive.

Potrivit calculelor lui Ardelli, 1 
Mexico greutatea corpului omenes 
scade cu aproximativ 100 de grame 
iar cea a sulițelor, ciocanelor, discu 
rilor etc. cu clteva miligrame. Un să 
ritor In Înălțime va sări cu 1,5 mili 
metri mai sus, iar la pră/ină rezul 
țațele vor crește cu 3 milimetri ■„£< 
lungime, rezultatele vor creșteri,^ 
siderabil pentru că concurenții, vo 
beneficia, ca și sprinterii, de _ ezis 
tență redusă a aerului. La aruncări 
in schimb, rezultatele vor scădea.

Jocurile Panamericane, organizați 
la Ciudad de Mexico In 1955, par s< 
confirme aceste afirmații: Range i 
sărit 8,03 m în lungime, iar Da SiJvt 
a stabilit un record mondial la tripli 
salt, In timp ce O'Brien a trebuit si 
se mulțumească cu 17,59 m la greu 
tate, Gordien cu 53,10 m la disc ș 
Backus cu 54,91 m la ciocan.

Oricum, Întemeiată sau nu, aceasti 
ipoteză poate oferi scuze penlr" re. 
zultatele... proaste.

Thoma, campion olimpic la combinată 
nordică în 1960 și Franz Keller, unu 
dintre schiorii cei mai talentați ai 
lotului. Thoma s-a accidentat în cursul 
antrenamentelor pe trambulina cu 
zăpadă plastică de la Bischofshofen, 
iar Keller este rănit la picior. Se 
speră că cei doi sportivi se vor res
tabili în timp util.

• Celebrul schior finlandez Ha- 
kulinen, de mai multe ori campion 
olimpic și mondial în probele de 
fond, continuă activitatea compati- 
țională. Recent, în ciuda celor de 
ani ai săi, el s-a clasat pe locul al 
treilea în cursa de fond (15 km) din 
cadrul campionatului Finlandei.
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